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HEALTH STATUS OF THE U.S. SWINE INDUSTRY
VIEWED FROM A SWINE PRACTITIONER’S

PERSPECTIVE

Roy A. Schultz

D.V.M, M.S. Diplomate, Am. Board Veterinary Practitioners
Certified in Swine Health Management

The swine industry of the U.S. has had good success in eliminating or minimizing
many of the “chronic” diseases of our industry in my lifetime.

These diseases include Actinobacillus pleuropneumonia, swine dysentery, atrophic
rhinitis, mange, pseudorabies, brucellosis and hog cholera.

This has been done by a number of methods or combination of methods such as
strategic use of antibiotics, vaccinations, test and removal, anti-parasiticide, earlier
weaning, improved pig flow, all-in, all-out and in some cases depopulation-repopulation
with clean breeding stock.

Although we have virtually eliminated many diseases, we have created an
immunological naïve population and/or populations of unequal health status, which
is more prone to acute disease episodes.

In large herds, disease episodes have become even more complicated. Subpopula-
tions in different parts of the herd and multiple health status within production systems
have created challenges of how and when we can mix pigs from different populations.
New pathogens and old pathogens, which haven’t been seen for sometime suddenly,
may appear. Commingled systems that are mulitsourced are particularly challenging.
This is because these systems are more likely to have different pathogens from the
different sources.

This results in more problems in our nurseries and finishers and requires swine
veterinarians to have a better understanding of population medicine. Many factors
must be considered: number of sources, age of pigs, parity distribution of source farm,
number and health status of groups being mixed in same barn or on same site.

Specific diseases and challenges

PRRS

PRRS continues to be challenging in the breeding, nursery, and finishing herds.
At least part of the problem is a result of subpopulations of unequal immune status.
There are over 650 different sequencing patterns found to date. These differences
may produce difference in virulence, difference in efficacy of vaccination programs and
difference in acclimatization necessary. Stabilizing the breeding herd and closing it
for 6 months following an acute outbreak, followed with early exposure of replacement
animals to gain immunity and lessen chances of shedding virus when added to the
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herd has helped. These are still many unanswered questions in the industry. The move
has been to attempt elimination by various means including depopulation-repopulation.
Supply of negative animals has been limited so the progress is slow.. Also, there is no
positive proof that laterals spread of the disease doesn’t occur in hog dense areas.

Mycoplasma

In 3-site production with all-in, all-out movement, we have often times changed a
chronic disease to an acute disease of the grow-finisher occurring at 12-18 weeks of
age, sometimes referred to as the 18 week wall. Timing of vaccinations should be
evaluated and determined by specific testing to avoid maternal antibody interference.
Timing will often be determined to be best at 8 to 10 weeks of age. In greater
challenges, we tend to use 2 doses of M. hyo vaccine rather than the newer one shot
dose, for better protection. Strategic medication with chlortetracycline, lincomycin and
tiamulin often help hold the infective dose to a minimum. Recent work by Thacker
reinforces work done earlier by Ross, shows Chlortetracycline at high levels of inclusion
in the feed (22mg/kg) to be one of the most effective treatments for Mycoplasma
hyopneumonia.

Swine influenza virus

The expression of this disease has also changed from an ongoing chronic type
disease in continuous flow systems to an acute disease of nursery or grow-finish period
in all-in, all-out three site production. Until recently we had only H1N1 strain identified
in the U.S.- now we have the H3N2 strain as well. These have sometimes recombined
to H1N2 and other subtypes. Vaccination of sow herd with both strains has often given
us control. Sometimes autogenous vaccines made from the farm specific strain is
necessary for control.

Porcine respiratory disease complex

Although we talk about single entities, many of the pathogens such as PRRS,
mycoplasma, SIV, psuesdorabies and pastuerellaa act together to give a more severe
respiratory disease complex. A combination of 2 or more of these pathogens is
common place and is called PRDC.

Suis diseases

Specifically, Strep suis, Haemophilis parasuis and Actinobacillus suis continue to
be challenging, especially in the nursery. PRRS virus, circulating at that time, makes
the problems worse. Different subpopulations exist and until colonization and immunity
occurs, problems can occur. Pulse medications with appropriate antibiotics through the
water and individual injections are often used to control these diseases.
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E. coli

F18, the cause of Edema Disease in the nursery, and in some cases K88 can
cause severe nursery losses. Diet adjustments, such as including 3000 ppm Zinc
Oxide, sanitation, autogenous vaccines, and antibiotics (BMD + 3 Nitro) have helped.
A genetic marker for resistance has been identified and is being incorporated into some
breeding pyramids.

Ileitis

Ileitis caused by Lawsonia intracellularis has acute and chronic forms. Feed medi-
cations are used such as tylosin and more recently a program of Chlortetracycline/BMD
pulses to gain immunity have controlled this disease. A new MLV vaccine has been
issued a license. It appears to be very effective.

Colitis

Brachyspira pilosicoli has low mortality but high morbidity. It is controlled by most
antibiotics which are effective against dysentery.

Hemorrhagic Bowel Syndrome - enteric torsions have been on the increase as
a cause of mortality in the grow-finish period. The condition has been effectively
controlled by 275ppm BMD or a combination of BMD/CTC pulsed into the ration as
strategic times.

Circo Virus Type 2

Post Weaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) may or may not be
involved with (PDNS) Porcine Dermatitis Nephritis Syndrome. In PDNS, pigs
sometimes have purple underlines and rear limbs. They also have skin lesions which
could be confused with erysipelas. The kidneys are often found grossly enlarged. Early
research has shown antibodies to Circo Virus type 2 in 70% of our midwest herds, but
clinical disease is infrequent. With PMWS, severe lymphoid depletion is observed.
The illiac lymph nodes are grossly enlarged, and can often be seen externally. Dr. Pat
Halbur, Iowa State University, has shown in research, that Parvo Virus + Circo Virus
type 2, or PRRS Virus + Circo Virus type 2 can create severe disease. He also has
found tha immune stimulation, such as vaccinations can precipate clinical disease. He
also found the virus is very resistant to many disinfectants.

Our swine practitioners and producers are especially concerned with foreign animal
diseases. Foot and Mouth Disease was eliminated from the U.S. in 1929, and Classical
Swine Fever (Hog Cholera) was eliminate in 1974. It would cost the industry billions of
dollars to have either come into the country again.

The industry is especially vulnerable because of the frequency of movement of pigs
within systems in three-site and multi-site production, with the possible spread with
transport vehicles. Sanitation of vehicles and biosecurity are of vital importance.
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Summary

– Many chronic diseases have been eliminated or minimized in the U.S. Industry.
– Acute episodes of disease more common in modern production systems.
– Veterinarians and producers need understanding of disease in their herds.
– We need a better understanding of epidemiology and population medicine as it

affects our modern production systems.
– We need to practice better biosecurity procedures, especially in transportation.
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ANTIOXIDANTES BIOMOLECULARES EN NUTRICIÓN
ANIMAL–CALIDAD DE LA CARNE CON

BIOFLAVONOIDES

Mariano Sebastián

Veterinario. PROBENA, S.L.

Resumen

En los últimos años se ha enfatizado la investigación mundial relacionada con
las sustancias que retrasan el envejecimiento y previenen enfermedades crónicas
o de difícil curación en el hombre. Se han visto sus bondades en afecciones
cardiovasculares, renales, hepáticas, diabetes, Alzheimer, Parkinson, Cáncer,... En
definitiva, se busca una mejor la calidad de vida.

Este tipo de sustancias son los Antioxidantes celulares o Biomoleculares y,
aunque por motivos diferentes, también tienen su importancia en los animales. La
presión productiva a que son sometidos los animales de producción es cada vez
mayor, la genética, la nutrición, el manejo... Nos acercamos peligrosamente a los
límites de la fisiología, provocando fácilmente los desequilibrios orgánicos que hacen
surgir nuevas patologías. Por ejemplo, las referencias nutricionales en los aportes
vitamínicos y minerales han tenido que ser adaptadas para optimizar la respuesta de
los animales. Al hilo de esta cuestión las últimas investigaciones han sacado a la luz
la importancia que los antioxidantes tienen en la prevención de ciertas enfermedades,
muchas de ellas relacionadas con la inmunidad, agredida fundamentalmente por el
desorden que genera el estrés al que sometemos a los animales. Este tipo de
sustancias, los Antioxidantes , operan fundamentalmente en el ámbito celular, es
decir actuando sobre las moléculas que forman parte de los procesos bioquímicos
que mantienen la vida, por eso los hemos calificado de Biomoleculares , a diferencia
de aquellos de uso más industrial (generalmente sintéticos).

Durante el metabolismo fisiológico de los seres vivos se producen continuamente
reacciones bioquímicas con producción de radicales libres, es decir, procesos
oxidativos que si no son adecuadamente controlados, pueden poner en peligro la
integridad celular. Se ha observado que la adecuada modulación de estos radicales
libres por parte de los Antioxidantes Biomoleculares reduce sensiblemente la aparición
de muchos procesos patológicos y mejora la calidad de las producciones (carne,
huevos, leche,...)

El Oxígeno es un arma de doble filo. Es necesario para la vida y por el contrario
puede iniciar procesos destructivos convertido en radical libre, por combinarse con
otras moléculas y transformarlas en peligrosas. Al conjunto de radicales libres con
capacidad de producir daños oxidativos se les denomina Especies Reactivas del
Oxígeno (ERO o ROS, según las siglas inglesas). Estos tienen diferentes orígenes,
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desde la propia respiración celular (mitocondrial) o los leucocitos activados, hasta
factores exógenos como radiaciones ionizantes, contaminación, estrés...

Aparentemente tendrían que clasificarse todos los RL como nocivos, que lo son,
sin embargo se generan como consecuencia fisiológica del metabolismo. Lo que les
hace patogénicos es un aumento incontrolado, es decir una pérdida del equilibrio
orgánico interno u homeostasis. Uno de los sistemas más rápidamente afectados
es el inmunitario, especialmente sensible a los ROS. Cuadros patológicos e ineficacia
de los planes vacunales son sus principales consecuencias.

La presencia y actividad de los Antioxidantes (AO) contrarresta la acción de
los RL, colaborando a mantener o restablecer ese equilibrio que es sinónimo de
salud. Protegen al sistema inmunitario, restaurando la eficacia de las vacunaciones
y favorecen el funcionamiento orgánico integral.

En los animales de producción las aplicaciones de los antioxidantes se encaminan
fundamentalmente para optimizar los rendimientos, de manera que no sólo obtenga-
mos beneficios económicos, sino también mejoras en la calidad de las producciones
(carne, huevos, leche,...) y en la seguridad del consumidor, pudiendo reducir el uso
de determinados compuestos sintéticos (por ej. los antibióticos,...) quedando para
aplicaciones terapéuticas concretas. En estas situaciones extremas es donde mejor
se pueden apreciar los beneficios de un adecuado aporte de sustancias Antioxidantes
Biomoleculares que ayuden a los animales a superar el estrés oxidativo.

A través de la nutrición encontramos una forma económica, práctica y eficaz
de administrar antioxidantes a los animales. Han sido empleadas para esta
aplicación diversas sustancias hasta ahora: Vitamina E, Selenio, Zinc, Cobre, Cromo,
Carotenoides y Vitamina C.

La Vitamina E, por ejemplo, ha demostrado ampliamente su efecto antioxidante en
la mejora de la inmunidad y la calidad de la carne. Para ello se han evaluado al alza
sus necesidades suponiendo un sobrecoste a tener en cuenta. Algunos autores han
presentado otras alternativas como los polifenoles.

Sin embargo la novedad más interesante se centra en el uso de un grupo de
sustancias de origen natural muy relacionadas con la actividad y metabolismo de la
Vitamina C, los Bioflavonoides .

Los Bioflavonoides y otros compuestos relacionados (Antocianos, leucoantocia-
nidinas y catequinas) son un grupo de Polifenoles naturales, hidrosolubles, presentes
en los vegetales superiores, siendo en muchos casos responsables de la coloración
de flores y frutos, así como del sistema defensivo de las plantas. Especialmente
abundantes en la uva, en la cebolla o en los cítricos, por ejemplo, son esenciales
en la absorción y metabolismo de la Vitamina C. Estas sustancias no pueden ser
sintetizadas por los animales, siendo necesario aportarlas en la dieta.

Actualmente existen tipificados más de 5.000 diferentes Bioflavonoides, comple-
tamente caracterizados y clasificados, siendo algunos de los más estudiados y con
posibles aplicaciones en nutrición animal los siguientes ejemplos:

• Quercetina y Kaempferol los más ampliamente extendidos en las plantas.

• Rutina, de la Bergamota (Citrus bergamia) y la Mandarina (Citrus reticulata).
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• Naringina, específica del Pomelo (Citrus paradisi).

• Hesperidina y Tangeretina, de la Naranja dulce (Citrus sinensis).

• Eriodictiol y Eriodictina del Limón (Citrus limon) y la Bergamota (Citrus
bergamia).

• Diosmetin y Diosmin, del Limón (Citrus limon) y la Lima (Citrus aurantifolia).

• Apigenina y Luteolina, del Romero (Rosmarinus officinalis.)

Tras ejercer su acción beneficiosa en el tracto intestinal, los BF son absorbidos
pasando a la circulación sanguínea y distribuyéndose por todo el organismo. Son
excretados por la orina y el sudor.

Entre los beneficios fisiológicos de los Bioflavonoides, ampliamente investigados
en Medicina Humana y ahora en Veterinaria, podemos destacar los siguientes:

• Potente actividad Antioxidante y captadora de Radicales Libres, gran efecto
citoprotector, disminuyendo el envejecimiento celular.

• Protectores del sistema inmunitario. Promueven un efecto Antiestrés.

• Actividad protectora del Sistema Cardiovascular.

• Actividad Antiinflamatoria.

• Actividad Anticancerígena, además de sus efectos antimutagénicos, tanto
en animales como en el hombre, mejoran los efectos de otros compuestos
antitumorales.

• Efecto sobre la Peroxidación Lipídica, inhibiendo los enzimas responsables de la
misma.

• Actividad Antiviral, afectan la capacidad de infección y replicación de Adenovirus,
Coronavirus y Rotavirus en cultivos celulares. Además, se han utilizado para
tratar infecciones por virus de Influenza en ratones. El Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos comprobó la eficacia del extracto de pomelo,
rico en Bioflavonoides, frente a infecciones víricas como Fiebre Aftosa, Peste
Porcina Africana, Enfermedad Vesicular Porcina e Influenza Aviar.

• Los Bioflavonoides tienen propiedades Antibióticas y Antifúngicas (gran actividad
frente a Cándida albicans), por si mismos, además de ser analgésicos y
diuréticos.

• Los Bioflavonoides protegen al Ácido Ascórbico (Vitamina C) de su degradación
y oxidación natural, causadas por la humedad, luz y contacto con el aire. La
asociación de Bioflavonoides y Ácido Ascórbico muestra efectos sinérgicos en
sus actividades antioxidantes, antimicrobianas, inmunoprotectoras, antivirales,
antiinflamatorias, anticarcinogénicas, protectoras cardiovasculares e inhibidoras
de la peroxidación lipídica.
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Las aplicaciones de los Bioflavonoides en el ámbito de la nutrición animal ha
quedado patente, en los últimos años, por los diferentes trabajos llevados a cabo
en diversas universidades. Su óptima actividad se manifiesta cuando se encuentran
incorporados en su soporte orgánico natural, es decir, en forma de extracto vegetal.

Es bajo esa forma, un Extracto de Cítricos bioestabilizado (Biocitro R©), como
hemos comprobado el efecto sinérgico de los Bioflavonoides con la Vitamina C. Su
efecto antioxidante, valorado frente a la vitamina E y la Quercetina pura en la Facultad
de Farmacia de Barcelona, fue comprobado in vivo en diferentes especies.

En Gallinas ponedoras mejoraron la productividad y la respuesta inmunitaria a
la vacunación de Newcastle (Nilce Soares y col., 2001). También obtuvieron una
respuesta positiva, con menor mortalidad e índices productivos similares a Avilamicina,
en broiler (IRTA, 1999).

En porcino, lechones tratados con Biocitro R© vieron mejorado su rendimiento (IT,
GMD, CMD) durante el periodo de transición (C. Piñeiro, PigCham Pro Europa, 2001).
En ese mismo trabajo se comprobó cómo los BF pueden potenciarse mutuamente con
acidificantes. Al igual que en otro ensayo, Biocitro R© demostró además, la misma
productividad, en lechones al destete, que un conocido y prohibido promotor, el
Carbadox (G.G. Mateos, ETSIA, 1999).

Bioflavonoides y calidad de la carne

Existe una abundante información bibliográfica que indica que la inclusión de dosis
elevadas de algunos antioxidantes en la alimentación animal puede afectar no sólo
el estatus oxidativo in vivo, sino a las características de calidad de la carne y su
aptitud para la conservación y la transformación (estabilidad oxidativa, estabilidad
del color, disminución de la concentración de determinados compuestos indeseables,
disminución de la pérdidas de líquidos, etc.) (Isabel y López Bote, 1999).

Este hecho se basa en que una vez sacrificado el animal se inactivan los procesos
fisiológicos (fundamentalmente los de base enzimática) que evitan la presencia de
radicales libres y productos de oxidación en los tejidos.

Entre los parámetros de calidad más interesantes, desde un punto de vista práctico,
se encuentran en primer lugar los relacionados con la acumulación de compuestos
de oxidación, ya que determinan la génesis de sabores y olores anómalos y la
acumulación de compuestos potencialmente tóxicos (óxidos de colesterol, radicales
libres, etc.).

Kremer y col. (1998) hicieron una evaluación utilizando Quercetina, bioflavonoide
abundante en los cítricos, suplementando en la dieta (2,5 y 12,5 ppm en pienso;
digestibilidad=27%) durante 4 horas antes del sacrificio de los animales. La
Quercetina se absorbe intestinalmente (Manach y col.) y actúa inhibiendo la lactato
deshidrogenasa, enzima del ciclo de la glucólisis. Los resultados obtenidos fueron
similares a los de Mourot y col con el ácido Ascórbico, mejor valor de pH en los tejidos,
aumento de la retención de agua y mejor color durante el almacenamiento (reducción
de la peroxidación lipídica).
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En este sentido, se llevó a cabo en el año 2002 un estudio, dirigido por el Dr.
D. Clemente López Bote, que se realizó en el Dpto. Producción Animal, Servicio
externo de análisis, alimentación y calidad de la grasa, de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con los departamentos
técnicos del Grupo Omega de Nutrición Animal y PROBENA, S.L. en el que se
valoró la actividad antioxidante de un Extracto de cítricos (Biocitro R©) aplicado en el
pienso de cerdos desde los 60 Kg. de peso vivo hasta matadero. Los animales
del ensayo, realizado en una granja de producción porcina habitual, se separaron
en dos grupos (1800 animales en cada uno para valorar paralelamente los índices
productivos). El grupo control con una dieta normal y el grupo testado con 200 ppm
de Biocitro R© incorporado en el mismo tipo de dieta. Fueron tomadas muestras de
la carne en el matadero y procesadas en el citado laboratorio. Se valoraron los
siguientes parámetros: capacidad de retención de agua, color, pH y oxidación. Los
resultados mostraron una actividad altamente significativa de protección frente
a la oxidación de la carne (Valor TBA) en el grupo tratado con Biocitro R©.

Conclusiones

El empleo apropiado de los Antioxidantes Biomoleculares a través de la nutrición
animal nos permite obtener resultados satisfactorios en la producción pecuaria,
pudiendo reducir el empleo de sustancias químicas de riesgo, como antibióticos o
quimioterápicos, usados de una forma continuada. Se potencia además el efecto
preventivo de las vacunaciones y se mejora la calidad de las producciones. Si a esto
se le une un buen manejo y unas condiciones ambientales adecuadas, conseguiremos
una producción más rentable, con más calidad y segura para el consumidor.
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1 Summary

Feed intake is one of the most limiting factors in animal production. The relevance
and meaning of taste and olfaction affecting feed intake is discussed. Current
understanding of the biology of taste and olfaction in mammals is reviewed, particularly
as compared to humans with emphasis in nerve stimulation in swine species. The
advances in these areas drive new approaches relevant to pig nutrition such as the
improvement of feed intake at weaning and at dietary changes, stimulating water intake
at weaning and masking unpalatable feed ingredients. Current and future research
areas regarding feed palatability are outlined.

2 Introduction

Survival of all known organisms between bacteria and mammals depend largely
on its ability to check its environment by chemoreceptive scrutiny mostly aimed at
identifying nutrient sources, be alert of potential life threats or facilitating reproduction.
Taste and smell, aided by visual inspection, are the sensory systems devoted
primarily to a quality check of food to be ingested. Final recognition and selection
relies on chemoreceptive events in the mouth and olfactory epithelium that trigger
emotional states of acute pleasure or displeasure. Inorganic ions, sugars and
polysaccharides, amino acids and peptides, toxins and ’xenobiotics’ are all subject
to nutritional chemoreception followed by adaptive behavior. Recent advances in cell
and molecular biology have made clear today that animals perceive taste and smell
through transmembrane protein receptors (taste and olfactory receptors -TR and OR
respectively-). But details differ widely, depending on the complexity of the organism
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OLFACTION
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FLAVOURINGS AND
FEED ING.

COMPOUND FEED &
FEED INGREDIENT

PALATABILITY

Figure 1 — Research on sensorial perception by the pig, feed
ingredient and compound feed palatability as well as
interactions that occur among them will help in defining
the effect of palatability of feed intake in swine species.

and the ecological niche that it occupies. To what extend taste and smell impacts food
intake in agriculturally important animals and companion animals is an issue that is
only starting to be unfold but has not yet been examined in detail.

Responses of pigs to flavoring and appetizing compounds for feeds have often been
regarded as lacking consistency. That should surprise none since there is very little
knowledge on several different areas related to palatability in pigs and other animal
species. For example, little is known about the palatability perception and preferences
of the different feed ingredients and compound feeds by pigs. Furthermore the role
of flavoring additives in feed largely depends on the interactions occurring between
them and how those affect the sensing by the animals. Increasing knowledge on the
physiology of sensory perception in pigs, will increase our understanding of the role of
overall palatability in feed intake (Figure 1).

The aim of the present review is to address recent developments on our
understanding of the physiology of taste and smell that might be relevant to common
practices in animal husbandry particularly swine. An outline of current and future
research areas relevant to palatability issues is briefly discussed.

3 How do we know pigs taste and smell to a similar
extend than humans do?

Learning to understand and quantify animal perception is one of the most difficult
issues in animal research. So how do we know pigs feel the way we do? In the absence
of other ways to communicate with them, behavioral, anatomical, physiological,
metabolic and biological studies become the only strategy we know today to get
information from pigs and other animals.
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3.1 The anatomy of olfaction and the biology of perceiving
different smells

Both on olfactory and gustatory perception, quantitative anatomical studies are
known to be well correlated with the overall capacity to detect and identify smells
and tastes at least in mammals. On the olfactory side there seems to be evidences
unfolding that capacity of detecting airborne/volatile molecules started to developed
as animals left aquatic environments. Olfactory reception has been identified in all
terrestrial animals from amphibians to man including insects. Nevertheless, higher
vertebrates, particularly mammals, hold both the biggest surface area and number
of olfactory cells as well as more olfactory genes (Table 1). Only humans seem to
change the tendency by showing lower capacity than most other mammals studied.
For example, while olfactory threshold (in molecules per cm3 of air) for butyric acid in
dogs sets at 104 in humans sets at 1013 (Leibetseder, 1978). Similar smelling capacities
to dog have been identified also in most other domestic mammals.

Table 1. Differences in the olfactory epithelium in several animal species.
Area

(cm2)†
Nr . Cells

106†
Olfactory genes

estimated
References

(on olfactory genes)

FISH (cetaceans, teleosts) 0 0 0 Dryer, 2000

INSECTS (fruit f ly) 1120 Sensil las1 0.0041 61 Robertson, 2001

AVES (chicken) 5 10 – 20 ~20 Nef et al., 1997

MAMM ALS (non-pr imate) 75-100 125-225 >1000 Dryer, 2000

MAMM ALS (humans) 5 10 – 20 ~5002 Dryer, 2000

†(adapted from Leibetseder, 1978); 1Kim & Carlson, 2002; 2Many of the OR genes identified in humans seem to be vestigial or
“ pseudogenes” .

Even though it has been estimated that pigs may have not less than 1000 olfactory
genes, only a very small number have been identified and sequenced today (Matarazzo
et al., 1998; Tegoni et al. 2000). Genes studied showed sequence homologies at
the nucleotide level with human ORs in the middle range (around 40-50% homology).
Therefore, molecular biology is not giving us any guarantee that pigs and humans have
similar smell perception.

3.2 The anatomy of taste reception and the biology of perceiving
different tastes

Fish (or aquatic species in general) seem to have evolved into a higher capacity to
differentiate among a wider variety of waterborne molecules (Table 2). On the other
hand, humans, non-primate mammals and even birds seem to share a reasonable
similarity in their five primary taste activities (sweet, bitter, sour, salty and umami)
and physiological taste reception mechanisms. Pigs, like other mammals that have
been studied, have mainly three different types of papillae (fungiform, cirumvallate and
foliate) each type containing several thousands of taste buds while birds lack papillae
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and have fewer taste buds than mammals. Distribution of papillae in the gastrointestinal
tract (mainly tongue, epiglottis and soft palate) and the number of taste buds in each of
the papillae types differ among mammals. Cats singularly show no foliate papillae and
like bovines, taste buds seem to be mostly present only in circumvallate and fungiform
papillae (Robinson and Winkles, 1990; Dasgupta et al., 1990).

Table 2. Estimated number of taste buds and gustatory genes, by species.

Species Gustatory genes
estimated*

Number of taste buds
in animal tongues

References

Catfish1 100 >100000 1Dryer, 2001

Fruit Fly2,3 62 70 sensilla 3Kim & Carlson, 2002, 4Robertson, 2001

Chick > 20  316 Ganchrow and Ganchrow, 1985

Dog > 45  1706 Leibetseder, 1978

Cat4 > 45  2755 Robinson and Winkles, 1990

Man > 30  6974 Miller and Bartoshuk, 1991

Pig4 > 45  19904 Chamorro et al., 1993

Cow > 45  ~20000 Davies et al., 1979

 * Estimations of gustatory genes are based on extrapolation from papers published by several authors mainly referring to mouse and
human unless further reference is given.  1Defined as Olfactory Receptors -OR- that detect only waterborne molecules, thus functionally
like Taste Receptors; 4 Only includes taste buds counted from fungiform papillae in tongue (cat and pig).

Pigs likely have a high number of taste buds only second to big ruminants (and
perhaps rabbits) among mammals. As compared to humans pigs have 3-4 times more
taste buds (5000 vs. 1600 fungiform; >10000 vs. 6000 circumvallate; 4800 vs. 3000
foliate -Hellekant and Danilova, 1999-). Each taste bud is made up of 50 to 150 taste
cells each projecting a number of microvilli into the mucus of the tongue. The set
of cells in each bud is capable of recognizing all five basic taste senses although
any single cell only expresses one type of taste receptor proteins (TR) recognizing,
therefore, only one single taste. TR are found on the microvilli cell membrane and
thus in contact with soluble chemicals present in the bucal cavity. Recognition of the
appropriate ligand by the TR triggers an intracellular metabolic cascade leading to
synaptic stimulation of a sensory neuron that in turn will transmit pulse to a specific
brain locus. Fungiform papillae are basically innervate by the chorda tympani nerve
(CT) whiles glossopharyngeal nerve (NG) innervates mainly circumvallate and foliate
papillae.

True relevance of the above anatomical and receptor biology findings may not be
fully understood, since functional studies among non-humans are scarce and difficult
to assess. So the question mark remains open: How do we know pigs taste and smell
to the same extend than humans do?

3.3 Studies on functional taste physiology in the pig

An interesting approach based on a functional taste perception model in pig has
been published coming from two research groups. Hellekant’s and Glaser’s group
(from Wisconsin and Zurich respectively) have studied the capacity to stimulate pig CT
and NG nerves of several compounds known to be sweet, bitter, salty, sour and umami
to humans.
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Table 3 compares the sweetening potencies of some of the compounds tested by
Glaser et al. (2000) in both humans and pigs. The authors came to the conclusion
that carbohydrate sweeteners had similar effects in both species, but non-carbohydrate
high potency sweeteners were mainly effective only in humans. Interestingly saccharin
confirmed to be sweet to both pigs (3.34 X sucrose) and humans (215 X sucrose).
Danilova et al. (1999) also published similar results including a wider variety of salty,
sour, umami and bitter compounds.

Table 3. Comparison, on a molar basis relative to sucrose, between sweetness potencies in humans and
the preferences in pigs (adapted from Glaser et al., 2000).

Potencies in
humans

Preferences in
pigs

Sucrose 1.00 1.00
D-fructose 0.50 0.50
Lactose 0.33 0.146Carbohydrates

D/l-glucose 0.25 0.125

Aspartame 155 -

Cyclamate (sodium salt) 17.6 -

Nehoesperidin (dihydrocalcone) 3.600 -

Thaumatin 100.000 -

       Non-
Carbohydrates

Saccharin 215 3.34

These results are consistent as well with previous findings by Kennedy and Baldwin
(1972) who studied taste preferences of sweet solutions. Threshold preferences to
several doses of sucrose, glucose and sodium saccharin in water were determined in
pigs. Piglets responded quite well to sucrose with the threshold preference determined
to be between 0.005 to 0.01M and with preferences higher than 90%. On the other
hand, results for sodium saccharin were more variable with a threshold preference
also between 0.005 to 0.01M but pigs never showed preferences higher than 90%.
Furthermore, between 0.1 to 1 M pigs started to reject the solution. These saccharine
concentrations are equivalent (in ppm) to somewhere between 2x103 to 2x104ppm in
water (approximately 5 to10 times the average doses used in practical animal feeds).
According to this data sodium saccharin alone in aqueous solution would have a
sweetening perception in pigs equivalent to sucrose.

3.4 Pig feeding behavioral studies

There are two different behaviors describing the reaction of an animal in front of
a novel feed or feed ingredient: innate preference, when animals show an inborn
preference to select the food or neophobia if they show reluctance to eat it. Behavioral
studies prove that animals tend to show neophobic reactions in front of feed novelties
(Millman and Duncan, 2001). Because there are some food items that have innately
pleasant appearance but are nutritionally inadequate or even toxic, animals should
not rely solely on inborn preferences to select food. In nature, by sampling a range of
different foods, animals learn which foods are nutritious and will eat predominantly from
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them. By sampling new foods they also have the opportunity to take advantage of any
other nutritious food which may become newly available. (Stephen and Krebs, 1986).
Furthermore animals are also able to learn from unpleasant experiences associated
with a novel food intake. Preferences developed after the experience of eating a
particular feed or feed ingredient are referred to as acquired (preference or reluctance).

3.5 The triple choice olfactory model for innate piglet preferences

Innate preferences for several olfactory stimuli in piglets were studied by Rhode
Parfet and Gonyou (1991). Newborn piglets were used for the study leaving them
in the center of a little arena (60 cm in diameter) and located equidistant three odor
stations were set. Odor cues were applied to each station by attaching a piece of
surgical gauze that had been soaked with one of the three stimuli tested: birth fluids,
sow’s milk and water as a control. After a 1-min period of orientation, a 5-min testing
phase was recorded where time spent by the piglet in nasal contact with each gauze
was measured. As compared to control (water) piglets spent 60% more contact time
with sow’s milk gauze (P<0.05) and 82% more time with birth fluids gauze (P<0.01).

3.6 Pig double choice models for testing innate preference and
aversions

Classical double choice models have been widely used in determining feed
preferences in pigs. For example McLaughlin et al. (1983) studied 96 different flavors
divided in 8 basic groups. Animals were kept in a T pen with two feeders one at the
end of each "T" tip. Once the animal made the selection it was allowed to eat for only
20 seconds. After 194 free choice trials they obtained the percentage of preference
for each flavor, varying from extreme preference (>70%) to extreme aversion (<28%)
(Table 4). Pigs showed preferences for 30 flavors over the 96 flavors tested. Highest
preferences were recorded for cheesy, fruity, meaty and sweet flavors.

Table 4. Frequency distribution of preference by piglets for 96 flavors (McLaughlin et al., 1983).
Flavor group Number

tested
Mid-high pref.

(55-69%)
No preference

(44-54%)
Mid-high avers.

(28-43%)
Buttery 8 4 4

Cheesy 6 2 3 1

Fatty 4 1 2 1

Fruity 24 8 12 4

Green 10 4 5 1

Meaty 13 5 6 2

Musty 8 1 6 1

Sweet 23 5 15 3

Total 96 30 53 13

Similarly a recent double choice type trial published by Torrallardona et al. (2001),
preference indexes of saccharine alone or in combination with several milky flavors
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were determined. Results (Figure 2) indicated that saccharine alone at 150ppm did
not improve preference of feed by piglets, but combinations of several milky flavors
with 150ppm of saccharine did. For example, the addition of a milk-cheesy flavor and
150ppm of saccharin resulted in a significant preference (P<0.05) while addition of a
milk-citric flavor with saccharin resulted in a significant rejection (P<0.05).

0%

25%

50%

75%

100%

Saccharin Milky-
vanilla

Milk-
creamy

Milk-citric Milk-
cheesy

Flavoured Control

Figure 2 — Relative consumption of control vs. feed supplemented with
saccharin alone or in combination with milky flavours.

4 Relevant palatability issues in pork production. Ap-
proaches to modify and incentivate feed intake and
overall performance relevant to swine production

Feed intake is one of the most limiting factors in animal production. In pigs,
feed intake may become limiting in several circumstances relevant to normal rearing
practices. For example, pigs at weaning go through a period of stress that depresses
feed intake partially caused by a transition from the sow’s milk to a dry feed.
Furthermore all along the pig’s life, dietary changes usually cause neophobia reactions
resulting in temporary drops in feed intake, particularly if low palatability ingredients
are used (i.e., rapeseed meal). Flavors and appetizing substances may be proving to
be of interest when approaching these topics.

4.1 Performance trials in nursery pigs

Recent data from Torrallardona et al. (2000) show that the inclusion of flavors and
sweeteners in the diet of piglets may improve feed intake, growth and feed conversion
(Table 5). The study done at the research institute IRTA included 120 weanling
Landrace piglets weighing an average of 5.1 kg. A pre-starter diet was offered to
the piglets during the first three weeks of trial. Between weeks 3 to 5 a starter diet
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was used. There were five experimental treatments with T-1 (Control diet with no flavor
added), and T-2, T-3, T-4 and T-5 (Control diet + one of 4 different fruity flavors of similar
intensity).

No differences were observed between the four diets containing flavor, therefore
only the contrasts between the control diet and the other four diets together are
reported here (Table 5) showing that piglets fed with the flavored diets had significantly
better performances as compared to control animals. During phase 1 (0-21 days),
flavors showed a tendency to increase feed intake (P=0.11) and weight gain (P=0.06),
whereas feed to gain ratio appeared to remain unchanged. It seems that the
improvement in weight gain might be due to the improvement of palatability of diets by
the flavors. During starter (21-35 days) and overall phases (0 to 35 days post-weaning),
flavors increased not only feed intake (P=0.14 and P=0.11, respectively) and weight
gain (P=0.02 and P=0.01, respectively) of the piglet but also feed to gain ratio (P=0.02
and P=0.12, respectively). Flavors showed to be highly efficacious in preventing a
drop in feed intake due to switching from a pre-starter diet, with higher digestibility and
palatability profile, to a starter diet. On the other hand improvement in feed utilization
may indicate a better development of the gastrointestinal mucosa. This is consistent
with findings from previous authors (Pluske et al., 1996).

Table 5. Weight gain, feed intake & feed:gain ratio of 21d-old weanling pigs fed on diets without and with flavors
(Torrallardona et al., 2000).

Statistical %
Control Flavor Significance improvement

Pre-starter phase (0-21 d)
     Body weight day 0 (kg) 5.1 5.1 - -
     ADG (g/d) 256 267 P=0.06 4.3
     ADFI (g/d) 385 396 P=0.11 2.9
     Feed:Gain 1.51 1.49 P=0.54 1.3

Starter phase (21-35 d)
     Body weight day 21 (kg) 10.5 10.7 P=0.06 2.1
     ADG (g/d) 385 422 P=0.02 9.2
     ADFI (g/d) 697 727 P=0.14 4.3
     Feed:Gain 1.81 1.71 P=0.02 5.5

Whole trial
     Body weight day 35 (kg) 15.9 16.6 P=0.01 4.8
     ADG (g/d) 307 330 P=0.01 7.0
     ADFI (g/d) 508 526 P=0.11 3.5
     Feed:Gain 1.65 1.60 P=0.12 3.0

4.2 Masking unpalatable feed ingredients and dietary changes

Van Heugten et al. (2002) looked at the addition of flavors to diets for weanling
pigs with the aim of improving the transitions from liquid diet to solid food (phase I) at
weaning and from phase I diet to a phase II diet of lower digestibility and palatability.
Although authors were unable to see differences in preference at transition from sow’s
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milk into phase I diet, nevertheless, flavoring phase I diet prevented temporary drops in
feed intake due to the transition from phase I to phase II diet as it is shown in Figure 3.
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Figure 3 — Intake pattern over time as affected by a milky flavor supplementation
(control diet vs. diet supplemented with a milky-vanilla flavor alone).

Changes in the sensory characteristics of the feed have an impact on the levels of
feed intake also in growing-finishing pigs. As it has been mentioned before, animals
tend to show neophobia to novel feeds, they need a certain period of time to adapt
consumption to changes in the diet. By maintaining the sensorial characteristics of the
feed using flavors, it is possible to overcome the effect of changes of feed ingredients
on feed intake. The adaptation of growing pigs to new ingredients in the diet is well
illustrated in a series of trials carried out at the Nutreco Swine Research Center (Duran
et al.,2000). Feed ingredients tested for impact on feed intake were: rapeseed, canola,
sunflower and sorghum. Results were very similar with all ingredients tested and only
the canola test is reported here (Table 6). Four levels of canola were used (0, 10,
18 and 25%) with or without 100ppm of flavor. Canola inclusion up to 10% did not
result in any significant differences, but levels on or above 18%, significantly (P<0.05)
depressed feed intake in non-flavored diets as compared to the control (1954 -control-
vs. 1701 g/d -canola-). When diets, control and 18% canola, were flavored feed intake
was not significantly (P>0.05) modified (1876 -control- vs. 1790 g/day -canola-).
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Table 6. Feed intake (g/day) of pigs feeding increasing levels of canola in the diet with
and without flavor supplementation..

Treat. IBW(kg) Week1
0% canola

Week 2
10% canola

Week 3
18% canola

T1 control + flavor 19,6 1398 1522 1876a
T2 canola + flavor 19,6 1240 1419 1790ab
T3 control no flavor 19 1374 1566 1954a
T4 canola no flavor 19,2 1271 1463 1701b
P (Flavor) 0,956 0,517 0,927
P (Diet) - 0,141 0,008
P (Diet*Flavor) - 0,998 0,172

These results show how dietary changes in both nursery and growing animals
negatively affect feed intake as a result of neophobia. It is possible to prevent partially
the reluctance to eat by maintaining the sensory characteristics of feed with flavors.

4.3 Increasing drinking water consumption at weaning

One of the factors stressing piglets at weaning is the transition of acquiring water
requirements from sow’s milk to acquiring all from a nipple in the pen. Bertram et al.
(2002) thought they could alleviate the stress by speeding the water requirement
transition. Strawberry flavor was applied in the water to try to increase water intake
and help prevent dehydration and decrease the stress of weaning. 1292 pigs were
allotted by weight to one of four water sources consisting of either fresh water or
water containing strawberry flavor at the rate of 1.929, 2.051, 3.270 grams per liter.
Pig weight and feed consumption were recorded by pen on day 5, 14, 28, 42, and
61 post weaning. Water consumption was recorded by treatment on a daily basis
for the first 14 days (Table 7). Water consumption increased with increasing flavor
concentration. When comparing fresh water with the highest concentration of flavor
water consumption was increased by 34% during the first 24 hours and by 10% over the
first 5 days on feed. Over the entire 14-day period, water consumption was increased
by over 4%. During the first five days of the growth period feed consumption and body
weight gain increased linearly (P<0.05). As a result of the increased average daily
gain, average pig weight at the end of each period was increased linearly (P<0.05)
as flavor concentration in the water increased. The magnitude of the difference in pig
weight grew larger after each weight period and at the end of the 61 day feeding period
pigs receiving water flavored with 2.051, 3.270 grams per liter of water were 1.28 kg
heavier than those consuming fresh water.
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Table 7: Mean Water Consumption, liters/100 Pig Hours

Flavor Concentration, g/l.

Control 3.27 Control vs. 3.27

Day Accumul. Accumul. Accumul diff. (gal) accumul diff . (%)
1 8.36 11.24 2.88 34.14
2 26.42 32.10 5.64 21.40
3 59.16 68.81 9.65 16.28
4 102.76 116.31 13.55 13.19
5 157.27 174.22 16.96 10.78
6 221.76 242.01 20.21 9.12
7 301.51 324.45 22.94 7.61
… … … … …
13 1005.22 1048.94 43.72 4.35

BODY WEIGHT DATA (Kg/pig)

Control 3.27 Linear P Value
14 7.49 7.80 .02
61 33.08 34.36 .001

4.4 Imprinting

A human baby, only a few days old, already can distinguish sweet and bitter and
express pleasure for sweet taste but displeasure for bitter taste. Some evidences point
that many preferences of the young and adult animals are already imprinted during
the fetal stage or very early in life. During the weaning phase when the feed is offered,
piglets need a certain period of time to be adapted to the new dietary regime. Campbell
(1976) tried to reduce the adaptation time by flavor imprinting, in other words, by
incorporating certain flavoring substance in both the milk of the sow and the weaner
diet of the piglets. Some sow’s diet flavoring components would further incorporate into
the sow’s milk and get to the treated suckling piglets. Animals received either milk with
or without flavor and either weaner feed with or without flavor. Pigs that were weaned
from sows offered a flavor diet and given a flavored weaner diet ate significantly more
feed and grew significantly faster than pigs which had no significant experience of the
flavor or which had been given access to flavored feed in only one period (Table 8).

Table 8. Feed intake and growth rate of young pigs during the first 3 weeks after
weaning (Campbell, 1976).

F1F2 F1- -F2 --
Daily gain (kg) 0.450ª 0.359b 0.366b 0.363b
Feed intake (kg/day) 0.818a 0.725b 0.751b 0,729b
F1 and F2: refer to the presence of f lavoring in the sow and weaner diets respectively. Means with
a common superscript do not differ significantly (p<0.05).

These results indicate that the flavoring substance used in the experiment
increased growth rate after weaning by forming an association between the sow’s milk
and the weaner diet, resulting in a readier acceptance of the new diet by the weaned
pig.
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5 Factors affecting efficiency of flavoring and appetiz-
ing compounds in pig feeds. Outline of current and
future research

Current understanding on animal palatability is still very weak and most of it
comes from extrapolation from human/mouse research. Unfolding all the potential
of palatability in animal nutrition will obviously require as much effort as it has been
put in humans. A series of potential research areas on animal palatability are briefly
described in this chapter.

• Individual variation on palatability perception. (i.e. age, genetics, health
status). Although we assume that there is a common perception of a given taste
or smell animals should be expected to have wide variations in their sensory
perceptions like humans do. Age related changes might be a good question to
start. We know that piglets perceive and enjoy sweet tastes, but little has been
proven in adult animals. Young humans, for example, like strong sour and sweet
tastes much better than adults do (Liem and Menella, 2003). Is that phenomenon
happening in pigs? Other items to look at would be how genetics or health status
(immune system activation) may interfere in taste and smell perception.

• Palatability of compound feed and feed ingredients. Some work has
been done in assessing palatability of feed ingredients in swine and other
animal species (dog and cat) but the information is not available to the
scientific community. Data in piglets, for example, of key importance for animal
performance and welfare, has not been researched. Furthermore, a feed
palatability unit system needs to be defined.

• Interactions between flavoring compounds and feed ingredients. Potential
role of flavorings in feed needs to be better understood, not only from an innate
preference standpoint but also interactions with feedstuffs. It is known from earlier
studies that content of crude protein, starch and crude fat of foodstuffs account
for most of the interactions with flavoring compounds. Recently data has been
published showing that retention of aromatic compounds by feed ingredients
correlates (R2= 0.9485) with its fat content so that the higher the fat content the
higher the volatile compound retention in feed (Perez-Portabella et al., 2003). The
latter seems to be the tip of the iceberg, therefore, resources need to be allocated
in that area to uncover the unknown.

• Cell biology and physiology studies of taste and smell in pigs. Even
in closely related species, distinct differences in sensory performance may be
noted, which seem to match the nutritional ’needs’ of a species. To understand
how such a match arose, that is, how receptor specificity changed with the
availability of food ingredients, is perhaps the most fascinating of the future tasks
of taste research. Membrane proteins that serve as receptors for the transduction
of taste have for a long time remained elusive. Genetic sequence databases
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available today contain the complete human, fruit fly, mouse, rat, malaria parasite,
zebrafish, and many microbial (106), retroviral (50), and plant (7) genomes.
Genome of other species, including farm animals, has not been sequenced yet.

• Impact of familiar flavors in animal behavior and welfare. Human commu-
nities are becoming more aware of animal self-consciousness. Dogs, cats and
to some extend also agriculturally important animals are no longer "just" animals
but self-conscious beings. They feel happiness and pain, they get excited and
they eventually suffer. That is particularly relevant in current weaning practices
by the pork industry. Familiar maternal odors together with imprinting techniques
maybe helpful in reducing weaning stress.

6 Conclusions

Evolution has conducted animals towards developing fine senses of taste and smell.
To what extend they impact food intake in agriculturally important and companion
animals is an issue that is only starting to be understood. Recent developments on
gustatory and olfactory perception by animals open new approaches to applications
on feed intake in pigs. Practical developments include the use of feed flavorings
to increase feed and water intake in nursery pigs and masking dietary changes
particularly when low palatability feed ingredients are available. Yet to be properly
investigated is the use of flavors to improve piglet welfare by offering familiar smells
and tastes to weanling animals. More beneficial and consistent results on flavoring
feeds will improve as research on palatability and feed intake continues.
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PRODUÇÃO DE NULÍPARAS - SÍTIO 4: UM NOVO
CONCEITO SOBRE REPOSIÇÃO DE LEITOAS

GESTANTES

Maria Nazaré Torres Simões Lisboa

Médica Veterinária - Consuitec
Campinas - São Paulo

Introdução

Melhorar resultados de fertilidade e prolificidade são desafios constantes na
suinocultura. O número de 11-12 leitões nascidos e 90% de fertilidade são privilégios
de poucas granjas tanto no Brasil como no mundo. As marrãs representam 20%
do plantel que influenciam consideravelmente no número de leitões nascidos. O
adequado manejo de preparação dessas fêmeas contribuem para a vida útil do plantel
que deverá ser de 6-7 partos. O controle dos Dias Não Produtivos (DNP) e uma menor
taxa de reposição nos 3 primeiros partos são índices que deverão ser trabalhados e
controlados para um bom desempenho de uma atividade suinícola.

Com a especialização de manejos em marrãs e crescimento das empresas, surge
estrategicamente uma nova opção para aproveitar pequenas granjas de terminação
em sitio separado e/ou granjas menores de ciclo completo para preparação dessas
fêmeas. O sistema de produção de nulíparas em sítios separados apresenta como
principal objetivo aproveitar a especialização da mão-de-obra, instalações e manejos
que foram desenvolvidas nos últimos anos.

Desafio

Manter taxa anual de reposição = 30-35% evitar superar 40%;
Aproveitamento total da mão-de-obra especializada;
Produzir mais de 11 leitões nascidos no 1o parto e o 2o ser melhor que o 1o;
Estabilizar no Histograma de Partos;
Diminuir descarte nos três primeiros partos.

Estratégia atual

Apresenta duas diferentes situações:
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1. Granjas de terminações que foram adaptadas para receber marrãs em fase de
crescimento, puberdade, cobertura e gestação até 80-90 dias, onde nessa fase
serão transferidas para outras unidades de produção. Dentro da mesma linha
pode ser também granjas pequenas de ciclo completo que foram transformadas
para receber leitoas desmamadas incluindo as fases de creche, crescimento,
cobertura e gestação. Neste caso as antigas maternidade e terminação se
transformaram em gestação.

2. Granjas maiores de ciclo completo (500-1000 matrizes) são aproveitadas apenas
para fêmeas de 1o parto. Estas granjas recebem as marrãs aos 150 dias
que são preparadas para a reprodução, cobertas, cumprindo gestação e parto.
São desmamadas e voltam a ser cobertas seguindo a Segunda gestação até
80-90 dias, quando serão transferidas para diferentes granjas. Desta forma o 2o

parto ocorrerá em outra unidade formada por matrizes acima de 90 dias da 2o

gestação.

No caso da granja de 1o parto será formada apenas com nulíparas e primíparas
com a creche e terminação contendo apenas leitões filhos de primíparas.

Outra possibilidade, é seguir o mesmo esquema na reprodução e os leitões
transferidos para diferentes unidades na fase de creche e/ou terminação.

Objetivos do sistema

Ter funcionários especializados em nulíparas;
Diminuir os problemas de adaptação sanitária;
Atingir o objetivo de partos em todas as unidades independentes do número e

matrizes;
Aproveitamento em torno de 11% a mais das granjas que recebem nulíparas

gestantes;
Aproveitar as instalações de recria e preparação de marrãs com fêmeas gestantes;
Assegurar o número de parto programado e consequentemente o número de

animais vendidos semanalmente;
Estabilizar o plantel de acordo com a ordem de parição "Histograma de Partos";
Adequada nutrição, devido a facilidade de manejo;
Ter maior longevidade das fêmeas (menor descarte nos 3 primeiros partos).

Limites do sistema

Necessidade de pessoas capacitadas e especializadas;
Maior eficiência em grandes produtores, integrações e cooperativas;
Planejamento para aproveitamento das instalações;
Conhecer sanitariamente todas as granjas envolvidas;
Acompanhamento constante do veterinário, administrador e equipe.
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Objetivo claro

Analise constante dos benefícios econômicos a curto e a longo prazo.

Experiência no Brasil

A granja pertence ao grupo Globosuínos , localizada em Toledo - Paraná, com um
plantel de 3.500 matrizes, constituída de 3 unidades de granjas produtora de leitões e
23 unidades de terminações.
No inicio do ano de 2002 foi decidido aumentar uma das unidades de 1800 matrizes
para 2200. Sendo uma das terminações mais próxima dessa granja, resolvemos
transformar as instalações de terminação para marrãs de reposição.

A terminação escolhida a ser transformada em sitio 4 ou granja de nulíparas, está
situada a uma distancia de aproximadamente 1,5 Km da UPL, com capacidade de
alojar 1.200 animais dos 60 dias de vida ao abate.

Na época, o valor gasto neste investimento foi de R$ 12.000,00 para possível
alojamento de 800 nulíparas.

O programa consiste em receber fêmeas aos 150 dias de vida, realizar a fase de
preparação, cobertura e gestação. A transferência das fêmeas gestantes para UPL
ocorre a partir dos 90 dias de gestação.

Com este programa foi possível aumentar 400 fêmeas no plantel mais rapidamente.
A medida que se construía a maternidade, tínhamos fêmeas gestantes. No entanto,
tivemos necessidade de incorporar mais integrados para completar as terminações.

Na primeira experiência foram alojadas 400 marrãs e o resultado esteve muito
próximo do que ocorria na granja (UPL), como mostra a tabela abaixo:

Índices Sistema tradicional Sistema de nulíparas
Taxa de parto 86% 89%
Média de nascidos 12,3 11,8
Média de nascidos vivos 11,2 11,1
% Nascidos mortos 2,5 3,5
% Nascidos mumificados 6,5 2,1

O acompanhamento e a análise dos dados, seguem nos partos seguintes o qual
brevemente serão publicados.

Conclusão

A exemplo de inúmeras inovações de manejos, como desmame precoce medicado,
a opção de produzir nulíparas em sitio separado é mais uma estratégia que pouco a
pouco poderá se introduzida em nosso meio, em nossas granjas. No entanto, deverá
ser analisado com muito critério e ordem de prioridade, para que o retorno econômico
do sistema traga benefícios o mais rápido possível quando adotado.
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Salmonelose é uma das zoonoses mais importantes em todo o mundo. Este fato
esta associado à habilidade de adaptação da Salmonella à praticamente qualquer tipo
de hospedeiro e por estar presente em praticamente todo o mundo.

O aumento da incidência e a severidade de casos humanos de salmonelose foram
os principais fatores que levaram a industria alimentar e veterinária a reavaliar e a
diminuir os riscos de infecção. Os maiores reservatórios naturais são as aves, os
suínos, os ovinos e os bovinos. Alimentos contaminados com Salmonella oriundos
destas especies animais são as maiores fontes de infecção para humanos.

Para que um programa de controle de Salmonela tenha sucesso é muito importante
que toda a rede alimentar seja segura, desde o abate de animal livres do agente até a
manipulação dos seus produtos.

Salmonella

O genêro Salmonella pertence à familia Enterobacteriaceae e constitue o grupo
morfológico e bioquimicamente denominado Gram negativo, móvel (excepto Salmo-
nella gallinarum-pullorum), anaeróbio facultativo flagelar. Atualmente se reconhecem
2200 sorotipos (serovares), e este número é crescente. O nome de novos isolados é
dado de acordo com a região geográfica em que foram isolados pela primeira vez. A
Salmonella é classificada em sorogrupos de acordo com o maior antígeno somático
(Antígeno “O”). O antígeno “O” é um polissacarideo termo-estável que faz parte da
parede lipopolissacaride. O polissacarideo-“O” tem uma estrutura de core que é
comum para todas as enterobactérias e a cadeia de açucares do core determinam a
sua especificidade. O sistema de agrupamento mais conhecido é chamado esquema
de diagnóstico de Kauffmann-White o qual subdivide a Samonella em sorogrupos -“O”.
Quando existe mais de um antigeno “O” presente, um deles é o maior grupo antigênico
e este irá determinar o grupo a que pertence. Os sorogrupos “O” são designados por
letras do alfabeto e alguns grupos são divididos em subgrupos. Grupos com letras
diferentes representam cepas de diferentes antigenos “O”, os quais foram numerados
posteriormente (por exemplo: S. cholerasuis pertence ao grupo C1 com antígeno
“O”6,7). Os grupos mais comuns e seus membros estão resumidos na Tabela 1.

Alguns sorotipos (serovares) são específicos para animais, outros para humanos
(salmonelose primária) como por exemplo: salmonelose suína causada por S. cho-
lerasuis, salmonelose humana causada por S. typhi e salmonelose aviar causada
por S. pullorum. No entanto a maioria das salmonellas, ocorre sem distinção entre
espécies (salmonelose secundária), como no caso das causam zoonoses.
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Salmonelose em suínos

Salmon e Smith fizeram a primeira associação entre infecção por salmonella e
doença em suínos em 1886, quando então descreveram a S. cholerasuis como
causa da peste suína. A infecção por salmonela em suínos pode ocorrer sem
sintomas clínicos como pode também apresentar sintomas de septicemia, enterocolite,
pneumonia e mais raramente meningite, encefalite, linfoadenite e aborto. A
grande maioria de casos clínicos nos EUA é devido à S. cholerasuis ena Europa,
S. typhimurium.

A S. cholerasuis é bem adaptada ao suíno, sendo este seu reservatório e principal
hospedeiro. Infecções por S. cholerasuis são geralmente identificadas na granja e uma
vez que estes animais raramente chegam a ir para abate, há uma menor importância
na cadeia alimentar humana. Mas se a infecção ocorrer, os sintomas podem ser muito
severos.
A S. typhimurium é considerada latente em suínos mas pode causar doença na
presença concomitante de outros fatores ou agentes.

A epidemiologia da salmonelose deve ser vista não somente como um problema
de doença de suínos mas também como o problema da carcaça infectada e seus
produtos contaminados. O surto da doença clínica ocorre mais frequentemente em
leitões criados em confinamentos intensivos. A alta densidade populacional, manejo
alimentar e estress de transporte aumentam a eliminação da bactéria pelos portadores
e também aumentam a susceptibilidade dos suínos. O suíno pode eliminar a bacteria
nas fezes mesmo sem ter sintomas da doença, e é considerado um importante
disseminador da bactéria. O Portador são é a maior fonte de contaminação no
abatedouro. Por isso o controle de salmonella deve ser iniciado na granja e o objetivo
do programa de controle é abater suínos livres de salmonela em abateouros livres de
salmonela.

Qualquer espécie de Salmonella pode infectar os suínos, mas apenas entre 30 a
40 sorotipos são mais comumente encontrados. A prevalência dos diferentes sorotipos
pode variar de acordo com a região geográfica. Na Europa a S. typhimurium é mais
prevalente, representando aproximadamente 90% dos isolamentos de Salmonella.
Nos EUA o mais importante é a S. cholerasuis. Outras Salmonellas dos sorogrupos B,
C1,C2, D y E1 também podem ocorrer em escala variada.

Dados da Europa mostram que naquela região cerca de 75% dos casos de
salmonellose humana são devido ‘a produtos de origem animal, e entre esses, 20-30%
são de produtos suínos. Nesta área a prevalência de Salmonella nas granjas pode
variar de 0-80%, sendo que 5 a 10% das granjas tem alta prevalência que é relevante
para cadeia alimentar. No abatedouro a prevalência de Salmonella é de 0-15%, sendo
que a carne em natura, 0-5% (resultados do "Fresh Meat Directive" Europeu).

Diagnóstico

O diagnóstico pode ser realizado através de bacteriologia e sorologia. A
bacteriologia é a prova de referência padrão, no entanto não é 100% sensível. A
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bactéria é de eliminação intermitente.
A sorologia é utilizada para detectar anticorpos no soro ou suco carnico dos suínos.
A detecção de anticorpos é rápida e muito importante para estimar a prevalência
da doença na granja. A sorologia indica que um rebanho foi exposto à Salmonella,
detectando portadores. A sorologia não tem correlação com eliminação de bactéria
no ambiente.

Portanto é preciso lembrar que "Salmonela soropositivo"não significa que a carne
seja positiva.

Programa de controle

Produtos de origem suína geralmente se contaminam no abatedouro através de
portadores sadios. Por isso os programas de controle de Salmonella baseados em
monitoria sorológica e isolamento tem por objetivo reduzir a prevalência da infecção
nas granjas e também orientar o processo de abate a fim de diminuir a contaminação
cruzada no abatedouro. Uma vez que se conhece a prevalência da infecção nas
granjas, o abatedouro pode se organizar de forma a abater no início da semana os
lotes de granjas "limpas"ou que apresentem menor prevalência. Os lotes "sujos" ou
de alta prevalência são abatidos nos últimos dias da semana, após o qual é realizado
um esquema de limpeza e desinfecção bem mais rigoroso.
O objetivo do programa de controle não é erradicação, mas prevenir que a Salmonella
sp contamine a cadeia alimentar.

Alguns países Europeus estabeleceram programas de controle de Salmonella sp
a muitos anos, como a Suecia, Finlandia e Noruega (1950) e a Dinamarca (1993). Na
Alemanha e Holanda já existe um programa voluntário e países como USA, Australia
também parecem já estar se organizando. Na America Latina, o Chile é o pioneiro
neste programa (exigênica para exportação para o Japão).

O modelo adotado na Dinamarca e alguns outros países inicia-se dividindo as
granjas de terminação em grupos de risco de acordo com o número de animais
positivos sorologicamente. Essa estimativa é realizada através do teste de Elisa
em amostras de exudato de carne ou (suco cárnico). Amostras individuais cujas
concentrações de anticorpos ultrapassem a note de corte do teste (nota de corte
40%) são consideradas positivas. Desta forma as granjas são divididas nas seguintes
categorias:

Categoria III: prevalência maior do que 40%.
Categoria II: prevalência entre 40% e 20%.
Categoria I: prevalência menor do que 20%.
De acordo com a categoria da granja são implantadas medidas de controle e

biossegurança a fim de que se reduza a prevalência da bactéria. A nota de corte
acima mencionada e a divisão das granjas em categorias pode variar de acordo com
o país.

Atualmente a Dinamarca é o país que que tem o melhor posicionamento no
mercado exportador de suínos, e acredita-se que o programa de controle de
Salmonella tem a sua parcela de contribuição.
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Tabela 1 — Esquema de diagnóstico Kauffman-
White

Group Serotype O-Antigens
A S. paratyphi A 2 1,2,12

S. paratyphi A, var durazzo 2 2,12

B S. abortus equi 4 4,12
S. paratyphi B 4 1,4,5,12
S. typhimurium 4 1,4,5,12
S. typhimurium (mutant) 4 1,4,12
S. bredeney 4 1,4,12,27
S. stanley 4 1,4,5,12,27
S. schwarzengrund 4 1,4,12,27
S. saintpaul 4 1,4,5,12
S. derby 4 1,4,5,12
S. agona 4 1,4,12
S. brandenburg 4 1,4,12
S. heidelberg 4 1,4,5,12
S. kingston 4 1,4,12,27
S. reading 4 1,4,12

C1 S. paratyphi C 7 6,7
S. choleraesuis 7 6,7
S. livingstone 7 6,7,14
S. montevideo 7 6,7,14
S. thompson 7 6,7,14
S. virchow 7 6,7
S. infantis 7 6,7,14
S. mbandaka 7 6,7,14
S. oranienburg 7 6,7
S. menston 7 6,7
S. ohio 7 6,7

C2-C3 S. newport 8 6,8
S. muenchen 8 6,8,20
S. hadar 8 6,8

D S. typhi 9 9,12
S. sendai 9 1,9,12
S. enteritidis 9 1,9,12
S. dublin 9 1,9,12
S. panama 9 1,9,12
S. gallinarum-pullorum 9 1,9,12
S. berta 9 1,9,12
S. javiana 9 1,9,12
S. blegdam 9 9,12

E1 S. anatum 3,10 3,10
S. newington 3,15
S. illinois (3),(15),34
S. senftenberg 1,3,19 1,3,19
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Na criação de leitões várias causas de caráter zootécnico, nutricional e sanitário
podem determinar aumento na taxa de mortalidade pré-desmame que, se não
controladas adequadamente, podem comprometer substancialmente o desempenho
econômico da atividade. No aspecto sanitário, a diarréia neonatal é considerada
mundialmente a principal causa infecciosa de mortalidade de leitões no período
de aleitamento. Porém, os prejuízos econômicos determinados pelos episódios
de diarréia em leitões lactentes, e também em animais recém-desmamados, não
resumem-se aos aumentos na taxa de mortalidade. Devem ainda ser considerados
os custos adicionais com a aquisição de medicamentos, com a mão de obra, o
menor desempenho dos animais acometidos por episódios de diarréia de grande
intensidade, a desuniformidade dos lotes, além da maior predisposição dos leitões a
outras infecções, particularmente àquelas que comprometem o aparelho respiratório.

A etiologia da diarréia neonatal é multifatorial. Fatores determinantes, relacionados
aos microrganismos entéricos patogênicos, e fatores predisponentes, ligados ao
tipo de manejo zootécnico-sanitário, atuando em associação, determinam tanto
a freqüência de ocorrência quanto a intensidade dos episódios de diarréia na
maternidade e na creche.

Com relação aos fatores predisponentes, instalações e nutrição inadequadas,
falhas nos processos de limpeza e desinfecção e não assistência ao parto, entre
outras falhas de manejo, contribuem significativamente com a manutenção do caráter
endêmico das diarréias em leitões de muitos plantéis.

Entretanto, uma gama de microrganismos, atuando isoladamente ou em as-
sociação, são os fatores determinantes de infecções entéricas em leitões que
são responsáveis por episódios de diarréia que são seguidos por desidratação,
desequilíbrio eletrolítico e acidose que, na dependência do grau de intensidade,
podem ocasionar a refugagem e mesmo a morte de alguns animais.

Várias classes de microrganismos como bactérias, parasitas e vírus podem
ocasionar enterites em leitões. A colibacilose (Escherichia coli k88, k99, 987P e
F41) e a clostridiose (Clostridium perfringes tipo C) são as infecções bacterianas mais
freqüentes em leitões lactentes. Com relação às doenças parasitárias, a isosporose
(Isospora suis) e a criptosporidiose (Criptosporidium sp) são as de maior prevalência.
Atualmente, com o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico mais sensíveis e
específicas, particularmente os métodos moleculares, um número cada vez maior de
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episódios de diarréia têm sido atribuído à etiologia viral. Vários gêneros de vírus,
classificados em diferentes famílias, são responsáveis por infecções que ocasionam
diarréia em leitões. Entre eles alguns ocorrem como menor freqüência como os
calicivírus, astrovírus, adenovírus, enterovírus e reovírus. Porém, um gênero da
família Reoviridae, o rotavírus, é considerado a principal etiologia viral de diarréias
em leitões lactantes e recém-desmamados.

O Rotavírus (RV) é considerado o mais importante agente etiológico de gastro-
enterites virais de caráter agudo tanto em crianças quanto em animais jovens em
todo o mundo. As freqüências de diagnóstico, bem como a alta correlação da
identificação dos RV com quadros clínicos de diarréia, demonstram claramente a
grande importância deste vírus nas infecções entéricas de leitões em todos os países
onde esta espécie é explorada comercialmente.

A rotavirose ocorre em todo o mundo e é uma das causas líderes dos processos de
diarréia que comprometem leitões desde a primeira até a sexta e/ou sétima semana
de vida, com maior freqüência de ocorrência na terceira e quinta semanas.

Os índices de morbidade e de mortalidade, bem como os prejuízos econômicos, da
rotavirose em suínos são variáveis. A freqüência e gravidade da infecção dependem
fundamentalmente da: i) estirpe viral infectante; ii) intensidade da infecção; iii) faixa
etária dos animais; iv) condições imunológicas; v) fatores ambientais; vi) tipo de
manejo zootécnico-sanitário; vii) envolvimento de outros enteropatógenos.

Em todos os países onde a suinocultura é explorada de forma intensiva, o rotavírus
suíno é incriminado como um dos mais importantes agentes infecciosos, causadores
de diarréias, que ocorrem nos períodos de pré e pós-desmame.

Três importantes características virais são responsáveis pela perpetuação do
rotavírus nas granjas de suínos. A primeira é a grande resistência da partícula
viral no meio ambiente e à ação de produtos químicos, como os desinfetantes. A
segunda é a grande quantidade de partículas virais eliminadas nas fezes de leitões
com diarréia, que pode chegar a 1 trilhão de partículas por grama de fezes, fazendo
com que a sua erradicação, ou mesmo a redução da quantidade de partículas virais
no meio ambiente, seja muito difícil. A terceira é a presença de animais portadores
assintomáticos do vírus, como as matrizes, que devido ao estresse do período do
peri-parto, eliminam o vírus pelas fezes, constituindo-se assim em fonte de infecção
para os leitões.

O rotavírus replica-se nos enterócitos situados no ápice até a porção intermediária
das vilosidades intestinais. O término do ciclo de replicação viral é acompanhado
por lise celular que ocasiona encurtamento e fusão das vilosidades intestinais além
de uma intensa reação inflamatória. As células alvo dos rotavírus, principalmente
aquelas localizadas nas porções inicial e intermediária do jejuno, são responsáveis
por importantes funções fisiológicas como a absorção de água, nutrientes e eletrólitos,
bem como a secreção de enzimas como a lactase, fundamental para a quebra da
lactose presente no leite em monossacarídeos passíveis de serem absorvidos pelas
células da mucosa intestinal. Com a lise celular, tanto o processo de digestão quanto
de absorção são comprometidos, culminando com um quadro clínico de diarréia que
tem como principais conseqüências a desidratação, o desequilíbrio eletrolítico e a
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acidose metabólica. Na dependência da intensidade, estes distúrbios fisiológicos
podem ser responsáveis pelo fraco desempenho do leitão e até pela sua morte.

Com o objetivo de identificar os principais agentes etiológicos envolvidos nos
episódios de diarréia do pré e do pós-desmame dos leitões Fitzgerald et al.
(1988) realizaram um amplo estudo que avaliou a presença de cinco importantes
enteropatógenos. O rotavírus, tanto em infecções singulares quanto múltiplas, em
associação principalmente com a E. coli, foi o agente etiológico mais frequentemente
diagnosticado.

No Brasil, San Juan et al. (1986), demonstraram o caráter endêmico da rotavirose
suína na região leste do Estado de São Paulo onde o RVS foi identificado em 84%
de 19 propriedades rurais estudadas. Também no Estado de São Paulo, Gatti et al.
(1989) e Bittencourt & Rácz (1992), identificaram em amostras de fezes de leitões,
uma freqüência de positividade para RVS de 84 e 31%, respectivamente.

Em um estudo realizado em granjas de suínos nos Estados de Santa Catarina,
Paraná, São Paulo e Minas Gerais, Alfieri et al. (1991) demonstraram a ampla
distribuição da rotavirose suína nestes quatro Estados da Federação. Neste estudo o
rotavírus foi detectado com maior freqüência em animais com três e cinco semanas de
idade e o percentual de diagnóstico positivo para o rotavírus encontrado em fezes de
leitões com diarréia líquida e também em fezes pastosas foi estatisticamente superior
ao encontrado em fezes normais (Tabelas 1 e 2).

Tabela 1 — Distribuição da freqüência de diagnóstico do
rotavírus suíno, por eletroforese em gel de
poliacrilamida, segundo a faixa etária dos
animais.

Idade /Semanas Diagnóstico de Rotavírus
Positivo (%) Negativo (%) Total

Primeira 2 (18,2) 9 (81,8) 11
Segunda à Quarta 46 (41,8) 64 (58,2) 110
≥ Quinta 18 (16,0) 94 (83,9) 112
Total 66 167 233

Adaptado de Alfieri et al., 1991.

Tabela 2 — Distribuição da freqüência de diagnóstico
do rotavírus suíno, por eletroforese em gel
de poliacrilamida, segundo o aspecto das
fezes.

Aspecto das Diagnóstico de Rotavírus
Fezes Positivo (%) Negativo (%) Total
Diarréica 42 (58,3) 30 (41,7) 72
Pastosa 20 (22,7) 68 (77,3) 88
Normal 1 (5,6) 17 (94,4) 18

Adaptado de Alfieri et al., 1991.
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Um levantamento epidemiológico, de caráter longitudinal, realizado no período de
18 meses em uma granja com 200 matrizes em regime de ciclo completo localizada na
região sudoeste do Estado do Paraná, avaliou a presença de diarréia na maternidade e
creche e o diagnóstico de rotavírus suíno. O maior percentual de positividade ocorreu
em animais com três (31,7%), quatro (48.4%) e cinco (40,8%) semanas de idade.
O rotavírus suíno esteve presente na granja, determinando infecções em leitões, ao
longo dos 18 meses do experimento. Os resultados demonstraram ainda que não
houve uma estação do ano (primavera, verão, outono e inverno) onde pudesse ser
constatada uma maior prevalência da rotavirose suína. Neste estudo ficou ainda
evidenciada a maior susceptibilidade de leitegadas de marrãs à infecção precoce pelo
rotavírus suíno. Em três lotes de fêmeas, com predomínio de primíparas, a taxa de
infecção das leitegadas já na primeira semana de idade atingiu o percentual de 59,5%
(Tabela 3) (Alfieri et al., 1999).

Tabela 3 — Distribuição da freqüência de diagnóstico de Rotavírus suíno, por
eletroforese em gel de poliacrilamida (EGPA), de acordo com a faixa
etária dos animais (município de Pato Branco, região sudoeste do
Estado do Paraná, Brasil, 1996-1997).

Faixa etária/ Resultados EGPA Total
Semanas Amostras Positivas (%) Amostras Negativas (%)
Maternidade
Primeira 22 (22,9) 74 (77,1) 96
Segunda 1 (3,8) 25 (96,2) 26
Terceira 13 (31,7) 28 (68,3) 41
Quarta 30 (48,4) 32 (51,6) 62

Sub -Total 66 (29,3) 159 (70,4) 225
Creche
Quinta 60 (40,8) 87 (59,2) 147
Sexta 10 (11,9) 74 (88,1) 84
Sétima 1 (3,2) 30 (96,8) 31
Oitava 0 5 (100,0) 5

Sub - Total 71 (26,6) 196 (73,4) 267
Total 137 (27,8) 355 (71,2) 492

Adaptado de Alfieri et al., 1999.

Estes estudos demonstram que o rotavírus suíno esta amplamente disseminado
nos rebanhos das principais regiões produtoras de suínos do Brasil e que sua
presença está relacionada a ocorrência de diarréia na maternidade e na creche.

Com o objetivo de redução dos episódios de diarréia em leitões, medidas de
controle e profilaxia da rotavirose devem ser adotadas e constantemente monitoradas.
Limpeza e desinfecção rigorosas das instalações, bem como a adoção de práticas
imunoprofiláticas, como a vacinação das matrizes de três a duas semanas antes
do parto, são as duas principais alternativas para a redução dos episódios de
diarréia na maternidade e creche. A elaboração de trabalhos envolvendo os aspectos
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epidemiológicos antigênicos e moleculares dos rotavírus que ocasionam diarréia em
leitões deve ser incrementada com o objetivo principal de fornecer subsídios para a
implantação de programas profiláticos eficazes.
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1 Introdução

Com o aumento do conhecimento sobre a composição dos ingredientes e das
necessidades de nutrientes pelos suínos, a formulação das rações está cada vez mais
minuciosa.

Embora sejam complexas, estas técnicas de formulação fornecem uma nutrição
mais adequada às necessidades dos animais. Estas tecnologias, por um lado, servem
para garantir ótima performance, e, por outro, ajudam a evitar excessos, que podem
poluir o meio ambiente. Todavia, o benefício mais direto é a redução dos custos,
justamente por evitar o desperdício destes nutrientes de alto valor.

O objetivo deste trabalho é, num primeiro momento, transmitir conceitos básicos
de formulação protéica a fim de tornar certos conceitos mais claros e permitir que o
produtor compreenda melhor as dietas e as respostas de seus animais. Um segundo
objetivo é discutir experiências recentes que demonstram a viabilidade técnica e
econômica de formular rações sem restrições de nível mínimo de proteína.

2 Conceitos Básicos

Até recentemente, o termo aminoácido era pouco conhecido pela grande maioria
dos produtores. No entanto, a importância do teor de proteína bruta da ração já era
reconhecida por todos.

2.1 Proteína

Proteína é, na realidade, um termo genérico utilizado para denominar o quase
infinito número de moléculas formadas pela combinação de apenas 20 aminoácidos.
Estas moléculas podem ser comparadas a uma corrente cuja ordem, quantidade e
composição dos seus elos (aminoácidos) fará com que tenham funções biológicas
das mais diversas, como por exemplo, formar músculos, dar cor às penas ou ser um
potente veneno de uma serpente.

A técnica de análise precisa do conteúdo de aminoácidos das proteínas já é
bem dominada e confiável, mas tem um custo relativamente alto (aproximadamente
US$100,00 por amostra). Por isto, o conceito de proteína bruta (Quadro 1) continua
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importante para se obter uma indicação rápida e barata do valor protéico do
ingrediente ou da dieta, ou seja, do conteúdo aproximado de aminoácidos.

Quadro 1. Cálculo da Proteína Bruta.
Como todos os aminoácidos contêm obrigatoriamente um átomo de
Nitrogênio, na forma de grupo Amino, e como, na média de um grande
número de ingredientes, cada 100g de proteína contêm 16g de
Nitrogênio, em situações práticas, estima-se o conteúdo total de
aminoácidos de um ingrediente ou ração multiplicando o seu conteúdo de
Nitrogênio por 6,25 (100g/16g=6,25). Desta forma, a Proteína Bruta é
uma medida da quantidade aproximada e não da qualidade da proteína do alimento.

Atualmente, ao se calcular a fórmula de uma ração, não mais se justifica levar
em conta a proteína bruta, porque já há uma grande disponibilidade de tabelas com o
conteúdo de aminoácidos dos mais diversos ingredientes e, em muitos casos, inclusive
com referências da região de origem do ingrediente.

Muitas rações já são formuladas para atender às necessidades de aminoácidos
dos animais e não mais apenas as de proteína bruta.

Como os aminoácidos presentes nas proteínas não são totalmente digeridos
e absorvidos pelo animal, as técnicas de formulação mais modernas levam em
conta apenas a porção digestível destes aminoácidos nos ingredientes. Os valores
de aminoácidos digestíveis também estão amplamente divulgados em tabelas de
composição de ingredientes.

2.2 Aminoácidos

Dos 20 aminoácidos que constituem as proteínas, apenas alguns são considerados
essenciais ou indispensáveis, portanto, têm que estar obrigatoriamente presentes na
dieta para que não haja deficiência (Tabela 1). Os aminoácidos não-essenciais podem
ser sintetizados pelo suíno a partir de outras moléculas. Todavia, para cada novo
aminoácido sintetizado pelo organismo, é necessário que um outro esteja presente
em excesso para doar seu grupo Amino (Nitrogênio).

2.3 Proteína Ideal

Quando se avalia a necessidade individual de cada aminoácido essencial e se
relaciona este valor à necessidade de Lisina (Quadro 2), se produz uma relação
(Tabela 1), que representa a correta proporção em que estes aminoácidos essenciais
devem estar presentes no alimento para que não nenhum deles falte ou sobre. Este
procedimento (conceito) é denominado de Proteína Ideal.

Quadro 2. Cálculo da relação entre aminoácidos
Se a necessidade de Lisina de um determinado suíno é de 17,1 g/dia e a
necessidade de Treonina é de 11,0 g/dia, relação ideal Treonina:Lisina
(Thr:Lys) é de 64,3% (11,0/17,1*100=64,3)

40



II Seminário Internacional sobre Produção, Mercado e Qualidade da Carne de Suínos
14 a 16 de maio de 2003 — Florianópolis – SC – Brasil

Tabela 1 — Relação de aminoácidos padrão.

Essenciais Não Essenciais
Nome Abreviatura Nome Abreviatura
Lisina Lys Alanina Ala
Arginina Arg Asparagina Asn
Histidina His Ac. Aspártico Asp
Isoleucina Isso Ác. Glutâmico Glu
Leucina Leu Cisteína1 Cys
Metionina Met Glicina Gly
Fenilalanina Phe Glutamina Gln
Treonina Thr Prolina Pro
Triptofano Trp Serina Ser
Valina Val Tirosina Tyr

1Através da oxidação de duas moléculas de Cisteína se forma uma
de Cistina
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Tabela 1. Recomendação de relação entre aminoácidos (Proteína Ideal).

Fonte: Ajinomoto Biolatina (2003)

Como pode ser observado na Tabela 1, a "Proteína Ideal" varia de acordo com
a fase de desenvolvimento do suíno. Esta variação, na realidade, reflete o tipo e a
proporção das diferentes proteínas que o animal produz a cada momento da sua vida.
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As proteínas produzidas para o crescimento são proporcionalmente mais ricas em
Lisina do que aquelas sintetizadas para garantir a manutenção do animal (Tabela 2).

686769Val

182610Trp

6015158Thr

93121103Phe+Tyr

605060Phe

5512345Met+Cys

272827Met

10270109Leu

547550Iso

323245His

48-200105Arg

100100100Lys

Acréscimo de
Proteína

ManutençãoComposição
Corporal

Aminoácido

Fonte: NRC (1998)

Tabela 2. Relação ideal entre aminoácidos.

Apenas como curiosidade, citamos o exemplo de uma importante proteína
chamada mucina, que está presente no muco secretado pelo intestino para a digestão
do alimento, e, portanto, é parte do grupo de proteínas relacionadas à manutenção.
Esta proteína possui uma relação Thr:Lys de 235% (Figura 1), ou seja, quase quatro
vezes maior do que a relação necessária para acréscimo de proteína (60%).

Portanto, fica fácil entender porque as rações de suínos mais pesados devem
conter relações Thr:Lys mais elevadas. Como sua maior massa corporal demanda
mais proteínas para mantença, o acréscimo de proteína é proporcionalmente cada vez
menor à medida que o animal cresce. Segundo o NRC 1998, um leitão de 30kg de
peso vivo deposita 118g de proteína por dia e um animal de 100kg, deposita 122g/dia,
o que representa três vezes menos em relação ao peso vivo.
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Figura 1 — Participação dos diferentes aminoácidos na composição da
mucina (proteína do muco intestinal).

2.4 Aminoácido Limitante

Quando se formula uma ração, se busca combinar os diferentes ingredientes para
se obter o menor custo, mas sem deixar de atender todas as necessidades dos
animais. Esta regra, é claro, também vale para os aminoácidos. Sendo assim,
considerando um suíno em crescimento com uma exigência de 0,85% de Lisina
digestível (0,97% de Lisina total) por dia, será necessário fazer uma ração com 68,2%
de milho e 28,8% de farelo de soja.

Na primeira fórmula da Tabela 3, pode se observar que a combinação de milho e
farelo de soja atendeu à necessidade de Lisina e que todos os demais aminoácidos
foram fornecidos em excesso. É por isto que o teor de Lisina é tão importante na
nutrição de suínos - quando se satisfaz a exigência de Lisina, em geral não há
necessidade de preocupação com os demais aminoácidos, pois, como visto, estes
estarão sobrando. Portanto, isto torna a Lisina o primeiro aminoácido limitante para
suínos.
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Tabela 3. Rações de suínos em cresc imento com e sem adição de aminoácidos indu striais.
1a Fór. 2a Fór. 3a Fór. 4a Fór.Compon entes Preço

(R$/kg) Milho e Far.
Soja

1a

+ L-Lys
2a

+ L-Thr
3a

+ DL-Met
Milho 0,35 68,16 72,42 74,00 76,73
Farelo de soja 0,77 28,84 24,46 22,80 19,94
L-Lisina HCl 8,75 - 0,13 0,17 0,26
L-Treonina 11,90 - - 0,02 0,06
DL-Metionina 11,20 - - - 0,02
Outros 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Composição Nutricional
En. Metabolizável (kcal/kg) 3.258 3.265 3.268 3.274
En. Líquida (kcal/kg) 2.401 2.433 2.445 2.466
Proteína Bruta – PB (%) 18,9 17,5 16,9 16,0
Aminoácidos Digestíveis (Digestibilidade Ileal Verdadeira – DIV)
Lisina (%) 0,85 0,85 0,85 0,85
Treonina (%) 0,61 0,55 0,55 0,55
Metionina (%) 0,28 0,26 0,25 0,26
Metionina+Cistina = M+C (%) 0,54 0,51 0,49 0,49
Triptofano (%) 0,19 0,17 0,16 0,14
Aminoácidos Totais
Lisina (%) 0,97 0,96 0,96 0,95
Treonina (%) 0,72 0,66 0,66 0,65
Metionina (%) 0,30 0,28 0,27 0,28
Metionina+Cistina (%) 0,61 0,57 0,55 0,55
Triptofano (%) 0,22 0,19 0,18 0,17
Relação entre Aminoácidos
Thr:Lys (%) 71 65* 65 65
M+C:Lys (%) 63 60 58 58
Trp:Lys (%) 22 20 19 17
Custo (R$/kg) 0,491 0,483 0,482 0,484
Custo Relativo 100,0 98,4 98,3 98,6
*Relação ideal = o nível do aminoácido atingiu o mínimo

2.5 Aminoácidos Industriais - "Os Coringas"

Com o objetivo de diminuir custos, se busca reduzir a inclusão de farelo de soja,
que contém 10 vezes mais lisina digestível que o milho (2,76% contra 0,26%). Todavia,
quando se reduz apenas a inclusão de farelo, a dieta se torna deficiente e, portanto, o
ganho de peso e a conversão alimentar serão severamente afetados. Por este motivo,
o nutricionista pode lançar mão de um "Coringa", que no caso é o aminoácido puro
(Tabela 3 - 2aFórmula).

É possível reduzir custos sem prejudicar o desempenho quando se substitui o
farelo de soja pelo aminoácido industrial. Além disso, há outras vantagens, como
discutiremos a seguir.

Como mostra a Figura 2, existe um limite de substituição de farelo de soja por
Lisina industrial, a partir do qual a performance animal é prejudicada.

O efeito negativo observado no gráfico ocorre porque o farelo é uma fonte rica
em todos os aminoácidos, não apenas Lisina. Assim, a partir de um certo nível
de redução, um outro aminoácido passa a se tornar limitante. No caso de suínos,
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Figura 2 — Efeito da substituição de farelo de soja por L-Lisina (suínos de 30 a
120kg).

geralmente a Treonina é este aminoácido. Portanto, para reduzir ainda mais o farelo
de soja, é necessário adicionar uma quantidade maior de Lisina industrial e também
um certo volume de Treonina industrial (Tabela 3 - 2a. Fórmula). Em casos como este,
a Treonina recebe a denominação de segundo aminoácido limitante.

2.6 O "Spread"

Em muitos casos, se acredita que é vantajoso o uso de aminoácidos industriais
quando os preços do farelo de soja estão elevados. Porém, este conceito não está
correto, porque, na realidade, se substitui farelo de soja por Lisina mais algum outro
ingrediente, que, no Brasil, geralmente é o milho. Portanto:

Farelo de Soja + Energia = Lisina Ind. + Milho

Portanto, uma forma de melhor se verificar os benefícios do uso do aminoácido
industrial é avaliar a diferença de preços entre o farelo de soja e do seu substituto.
Esta diferença é geralmente chamada de "Spread", um termo em inglês que, ao pé da
letra, significa espalhar, abrir, envergadura.

45



II Seminário Internacional sobre Produção, Mercado e Qualidade da Carne de Suínos
14 a 16 de maio de 2003 — Florianópolis – SC – Brasil

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003

"S
pr

ea
d"

 (
U

S$
/t

)

Obs.: Como os ingredientes envolvidos são “commodities”, com
preços balizados internacionalmente, geralmente se informa o
“spread” em moeda norte-americana

        Fonte: Ajinomoto Biolatina – www.lisina.com.br

Figura 3 — Série histórica do "Spread" no Brasil (US$/t) - milho
e farelo de soja.

3 Nível de Proteína Bruta

Pode ser observado na Figura 4 que, quanto maior a utilização de aminoácidos
industriais, menor será o teor de Proteína Bruta da ração.
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Figura 4 — Efeito da Inclusão de aminoácidos sobre o nível de
proteína bruta da ração (Fórmulas da Tabela 3).

Esta redução do nível de Proteína Bruta, como demonstrado nas Figuras 5 e 6,
não causa nenhum efeito negativo sobre a performance dos suínos. Isto é verdade
mesmo com reduções extremamente elevadas, como estas, utilizadas em experimento
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realizado pela Universidade Federal de Viçosa. Todavia, vale lembrar que a relação
mínima de todos os aminoácidos essenciais foi respeitada (Tabela 4).
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Figura 5 — Efeito da proteína bruta da ração sobre o ganho de peso de suínos (15 a
30kg).

1415161718Ingrediente

100,00100,00100,00100,00100,00Total

5,5305,1944,8194,4374,036Outros

0,0810,0460,0100,0000,000L-Thr

0,1290,1000,0720,0430,014DL-Met

0,2400,1800,1190,0600,000L-Lys HCl

19,78014,93010,1305,3000,490Amido

21,93023,49025,06026,63028,190F.Soja(45,5%)

52,31056,06059,79063,53067,270Milho (7,8%)

Nível de PB (%) da dieta

Tabela 4. Fórmulas das dietas experimentais utili zadas no experimento
de avaliação do  efeito da proteína bruta (suínos de 15 a 30kg).

Fonte:Ferreira et al. (2003)
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Figura 6 — Efeito da proteína bruta da ração sobre a conversão alimentar de suínos
(15 a 30kg).

O teor de proteína bruta, por outro lado, não pode ser reduzido indefinidamente,
mesmo quando todos os aminoácidos essenciais estão presentes em quantidades
suficientes, devido à necessidade de uma certa quantidade de aminoácidos não
essenciais.

Atualmente são apenas 4 os aminoácidos industriais que estão disponíveis a
preços economicamente viáveis para a utilização em larga escala. Portanto, em
dietas convencionais, o nível de proteína nunca será reduzido a ponto de prejudicar o
fornecimento dos aminoácidos não essenciais.

Os quatro aminoácidos industriais mais utilizados na suinocultura mundial e
brasileira são: a L-Lisina, a L-Treonina, a DL-Metionina e o L-Triptofano. Na grande
maioria das vezes, são justamente estes os 4 primeiros aminoácidos limitantes para
nutrição de suínos.

O L-Triptofano, por seu custo relativamente alto, tem sido utilizado apenas em
dietas de leitões, onde se busca reduzir drasticamente a proteína da ração com o
objetivo de melhorar a sua digestibilidade. Entretanto, os outros três aminoácidos,
dependendo das condições de mercado, já são utilizados em rações de suínos de
todas as fases.

O nível mínimo de proteína, portanto, deve ser apenas uma conseqüência dos
ingredientes e da maior ou menor inclusão econômica de aminoácidos industriais na
dieta. Isto está diretamente relacionado ao "Spread" e ao preço de mercado destes
aminoácidos (Figura 7).
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Figura 7 — Efeito do "Spread" e da proteína bruta sobre o custo relativo de rações de
suínos em crescimento (Fórmulas da Tabela 3).

3.1 Efeito da Redução Protéica sobre a Energia da Dieta

Utilizando os dados das fórmulas descritas na Tabela 3, pode ser observado que,
à medida que se reduz o teor de proteína bruta da ração, se eleva o teor de energia
(Figura 8).

Quando se comparam os dois sistemas de avaliação de energia - Energia
Metabolizável (EM) e Energia Líquida (EL) - se verifica que, percentualmente, quando
se reduz a proteína da ração, o aumento no teor de Energia Líquida é maior do que
o da Energia Metabolizável (2,7% contra apenas 0,5%). Isto ocorre porque o Sistema
de Energia Líquida leva em conta que há um custo significativo para que o organismo
aproveite o excesso de proteína de uma ração, provocando uma maior geração de
calor metabólico. Algo semelhante também ocorre com a fibra. No sistema de energia
líquida, portanto, os ingredientes ricos em carboidratos e gordura são relativamente
mais valorizados que os ingredientes ricos em proteína e fibra (Tabela 5).
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Figura 8 — Efeito da inclusão de aminoácidos sobre o nível de energia metabolizável
(EM) e de energia líquida (EL).

Dif. (%)ELEM

-26,5Média

-11,67.9048.942Óleo de Soja

-35,51.5962.474Farinha de Carne

-28,11.8862.624Farelo de Trigo

-38,62.3463.820Farelo de Soja

-22,92.9303.799Triticale

-22,43.0983.992Milho

Teor de Energia (kcal/kg MS)Ingredientes

Tabela 5. Comparativo do teor de energia de alguns ingredientes
avaliados em dois diferentes sistemas (EM X EL).

Fonte:Net Energy Calculator

Quando se leva em consideração que a utilização de aminoácidos industriais, via
redução do excesso de proteína, leva a um aumento no teor de energia da ração, a
"equação" apresentada no Item 2.6 pode ser aperfeiçoada para:

Farelo de Soja + Energia = Lisina Ind. + Milho
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Na prática, quando esta energia extra originada da redução de proteína é
considerada, se pode formular dietas ainda mais econômicas. Isto porque, quando
se usa gordura/óleo para elevar a energia da ração com o objetivo de melhorar a
performance, a inclusão destes ingredientes pode ser menor quando se reduz a
proteína da ração. Por outro lado, o nível de Energia Líquida pode ser ajustado
(mantido) utilizando um ingrediente com teor de energia mais baixo e que tenha um
preço vantajoso, como é o caso do farelo de trigo, utilizado nas fórmulas apresentadas
na Tabela 6.

1a For. 2a Fór. 3a Fór. 4a Fór.Componentes Preço
(R$/kg) Milho e Far.

Soja
1a

+ L-Lys
2a

+ L-Thr
3a

+ DL-Met
Milho 0,35 68,16 69,47 69,99 71,07
Farelo de soja 0,77 28,84 24,25 22,31 18,06
Farelo de Trigo 0,30 - 3,16 4,50 7,48
L-Lisina HCl 8,75 - 0,12 0,18 0,29
L-Treonina 11,20 - - 0,02 0,07
DL-Metionina 11,90 - - - 0,03
Outros 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Composição Nutricional
En. Metabolizável (kcal/kg) 3.258 3.230 3.218 3.192
En. Líquida (kcal/kg) 2.401 2.401 2.401 2.401
Proteína Bruta – PB (%) 18,9 17,6 17,0 15,8
Aminoácidos Digestíveis (Digestibilidade Ileal Verdadeira – DIV)
Lisina (%) 0,85 0,85 0,85 0,85
Treonina (%) 0,61 0,55 0,55 0,55
Metionina (%) 0,28 0,26 0,25 0,27
Metionina+Cistina = M+C (%) 0,54 0,51 0,49 0,49
Triptofano (%) 0,19 0,17 0,16 0,15
Aminoácidos Totais
Lisina (%) 0,97 0,97 0,96 0,96
Treonina (%) 0,72 0,66 0,66 0,65
Metionina (%) 0,30 0,28 0,27 0,29
Metionina+Cistina (%) 0,61 0,57 0,56 0,55
Triptofano (%) 0,22 0,20 0,19 0,17
Relação entre Aminoácidos
Thr:Lys (%) 71 65* 65 65
M+C:Lys (%) 63 60 58 58
Trp:Lys (%) 22 20 19 17
Custo (R$/kg) 0,491 0,480 0,478 0,478
Custo Relativo 100,0 97,9 97,5 97,4

Tabela 6. Rações de suínos em crescimento com e sem adição de
aminoácidos industriais – formuladas para fornecer o mesmo nível de
energia líquida (2.401 kcal/kg).

*Relação ideal = o nível do aminoácido atingiu o mínimo
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Quando se diminui a proteína mantendo os níveis de energia líquida das dietas
(isocalóricas), se observa um efeito muito mais interessante sobre a redução de custos
(Figura 9 e 10).
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Figura 9 — Efeito do "Spread" e da proteína bruta sobre o custo relativo de rações de
suínos em crescimento mantendo constante a energia líquida através da
adição de farelo de trigo (Fórmulas da Tabela 6).

3.2 Efeito da Redução Protéica sobre a Excreção de Nitrogênio

Quando se reduz o teor de proteína da ração, se elimina parte do excesso de
aminoácidos não limitantes que estão sendo fornecidos ao animal. Por isto, é fácil
imaginar que ocorre uma sensível diminuição da excreção de nitrogênio nas fezes.

De forma geral, para cada 1% de redução protéica, a excreção de nitrogênio se
reduz em 10%. Isto traz benefícios significativos ao meio ambiente, e também melhora
as condições de criação, pois o teor de amônia no ar também é diminuído (Tabela 7).
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Figura 10 — Efeito da proteína bruta e do sistema de energia utilizado sobre o custo
relativo de rações de suínos em crescimento ("Spread" de US$100,00/t).

Efeito Acumulado

Melhor
Obtido

Freqüente

Efeito de 1 Ponto
de Redução da PB

-60%-40%-10%Emissão de amônia no ar

-28%-10%-2 a 3%Consumo de água

-30%-20%-3 a 5%Volume de dejetos

- 1- 0,5-pH dos dejetos (pontos)

-50%-30%-10%Teor de amônia nos dejetos

-50%-25%-10%Excreção total de N

Tabela 7. Efeito da redução protéica sobre a excreção de nitrogênio.

Fonte: Relandeau (2000)

4 Conclusão

A correta formulação com base em aminoácidos pode representar uma redução
nos custos das rações, que, em termos percentuais, pode chegar facilmente a 3% nas
atuais condições de preços dos insumos. Além disso, também pode trazer benefícios
adicionais ao desempenho e ao meio ambiente.
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MANEJO DEL VERRACO EN LOS CENTROS DE
INSEMINACIÓN PORCINA

Miguel A. Higuera José Antonio García Ruvalcaba

Departamento Técnico KUBUS,
S.A. España

1 Introducción

El empleo de la inseminación artificial (IA) ha experimentado un gran aumento,
debido a las ventajas que esta técnica presenta. Ésta ha originado la aparición
y desarrollo de los Centros de Inseminación artificial (CIA), unidad de producción
exclusivamente orientado a explotar al macho para la producción especializada de
semen. Actualmente, las granjas de porcino son dependientes de los CIAs o centros
de producción de dosis seminales. Esto origina que el CIA debe tener un programa
de calidad total para obtener unos buenos resultados reproductivos: Tasa de partos y
número de lechones nacidos vivos y evitar problemas en la granja. Los CIA tienen
la responsabilidad de garantizar la producción de dosis seminales de alta calidad
con garantía sanitaria, y con de contrastada efectividad dado el gran número de
reproductoras dependientes de ellos. Desde el punto de vista económico, el CIA
debe gestionarse garantizando eficiencia, rendimiento y mejorando los costes de
producción.

2 Diseño e instalaciones del Centro de Inseminación
Artificial

La localización del CIA debe considerar tanto la ubicación estratégica para facilitar
el transporte de dosis a las granjas como asegurarnos una distancia mínima a otras
fuentes de riesgo para reducir la entrada de agentes contaminantes.

El diseño de CIA nos debe permitir un flujo continuo de animales adecuado para
las recogidas y una facilidad y seguridad de trabajo para los operarios.

Un CIA esta formado por una serie de áreas: Área de servicio, nave de verracos y
laboratorio.

A. Área de servicio

Corresponde a la zona de oficinas, duchas y el dispensario de dosis. Es
conveniente que esta área esté separada físicamente de los otros dos.
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B. Nave de verracos

En la que encontramos el prelaboratorio, la nave de verracos propiamente dicha,
la sala de recogida y la sala de espera.

1. Pre-laboratorio. Este tendrá acceso únicamente desde las naves de verracos.
Esta área dispondrá de un lavabo y una estufa para el mantenimiento y pre-
atemperamiento del material de recogida de semen a 37oC. También dispondrá
de otros materiales como guantes, papel de celulosa, y material sanitario en
general (jeringas, agujas, desinfectantes, etc.)

2. La nave de verracos debe tener una puerta de comunicación al edificio central.
La nave dispone de cuadras con dimensiones de al menos 6.00 m2 y un vallado
con altura de 1.40 metros. El alojamiento en cuadras se considera ventajoso
para el semental, ya que prolonga la vida del verraco al poder realizar mas
ejercicio, disminuyendo los problemas de aplomos y cojeras. Los boxes suponen
menor costo, aumentan las cojeras y exigen mejor manejo. Las cuadras deben
permitir el contacto visual y nasal entre verracos para mejorar la libido, y para
que el ambiente sea más tranquilo. Deben ser de tubo de acero galvanizado y
en disposición vertical, con una separación de 10 centímetros entre barrotes.
Separaciones verticales mejor que horizontales para evitar que los verracos
escalen.

El tipo de suelo puede estar total o parcialmente enrejillado (2/3 rejilla y 1/3
sólido). El cemento requiere más limpieza y manejo que un sistema de slat o
mixto. Otra opción en caso de usar cama de paja es disponer de una tercera
parte del área enrejillada y dos terceras partes de suelo sólido. Debemos
asegurar la fuente de origen de la paja, asegurar pocos envíos y conservarla
en lugar seco y bien ventilado fuera del edificio.

El sistema de alimentación puede ser manual o automático. Los verracos
requieren unas condiciones ambientales con rangos óptimos de 18-22oC y
75% de humedad relativa para lograr una correcta producción de semen. La
iluminación es conveniente que sea de tipo fluorescente con 250 lux durante un
mínimo de 12 horas diarias.

3. Sala de recogida. Lo ideal es una sala por cada 25-50 verracos. Su localización
debe facilitar el manejo de los animales y minimizar el tránsito del semen al
laboratorio. Debe tener facilidad de acceso, ser segura y asegurar fluidez en el
movimiento de animales. La limpieza y desinfección debe ser fáciles. El suelo
no debe ser resbaladizo y el potro debe estar fijado al suelo y ser ajustable en
altura. Además debe disponer de buena luz.

Estas salas de recogida pueden ser con foso o a nivel.

La recogida siempre es más segura en una sala que en la propia cuadra del
verraco.
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C. Área de laboratorio

El equipamiento del laboratorio está en función de las necesidades de trabajo y lo
distribuiremos en 6 zonas diferenciadas:

• Zona de recepción del semen.

• Zona de contrastación.

• Zona de dilución y envasado de dosis.

• Almacenamiento y conservación de dosis.

• Almacén.

• Zona de limpieza.

3 Introducción de los animales al centro

Antes de la recepción de los animales debemos disponer de unas instalaciones
que nos permitan instaurar las medidas de prevención y control sanitario para evitar
la introducción de enfermedades en las explotaciones y su diseminación, además de
tener un diseño óptimo de acuerdo a las necesidades fisiológicas del verraco y las
necesidades de producción.

1. Selección de sementales:

Las empresas de selección han realizado en los últimos años un gran avance en
la mejora genética de los reproductores. El aprovechamiento del 5% superior de los
verracos de las bandas de testaje permiten netamente mejorar el progreso genético
de la población en las granjas de producción.

Una vez seleccionados los animales para los parámetros productivos se debe
hacer un examen físico que incluya los siguientes aspectos:

• Tamaño testicular.

• Libido.

• Aplomos.

• Conformación.

• Defectos morfológicos que impidan la eyaculación.

• Calidad de semen: azoospermia, productividad, bajo volumen y alto número de
formas anormales.
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Los requerimientos mínimos de aceptación de un macho incluyen: una motilidad
progresiva de al menos un 60-70%, un porcentaje de formas anormales menor de
un 30%, un número total de células espermáticas en el eyaculado de entre 29-48
x 109 (dependiendo de la edad y frecuencia de recogida) y una buena capacidad
de conservación (> 60% de motilidad progresiva y un 65% de acrosomas normales
después de las 48 horas). Las razones de exclusión de los machos son las que se
muestran en la Tabla 1.

Tabela 1 — Razones para no aceptar verracos en un C.I.A.

RAZONES RAZA
YORK DUROC x YORK

Animales rechazados (%) 83 (45%) 34(16%)
Falta de líbido 30 7
Producción de semen 43 16
Erección insuficiente 3 3
Otras razones 7 8

Número total 186 212

2. Cuarentena y aclimatación

El principal riesgo sanitario en un CIA es la introducción de animales de
reposición. Para minimizar este riesgo es necesario realizar una correcta cuarentena y
aclimatación de los verracos. Para ello debemos disponer de una nave de cuarentena
que este a un mínimo de 2 km del centro, y debe ser considerada como otra unidad
independiente del centro. La duración de la cuarentena es variable y está determinada
por el estatus sanitario que posee la reposición y el nivel inmunológico que queremos
alcanzar. No obstante, una duración aceptable correspondería con unas 8 semanas
de cuarentena y adaptación. El manejo de la cuarentena es muy importante y ha de
ser todo dentro / todo fuera y además de no mezclar animales de distinto origen.

Las actuaciones que hay que realizar durante la cuarentena son:

• Observación de los animales para apreciar posibles signos de enfermedad:
toses, pérdida de apetito, diarrea, etc.

• Controles serológicos: a la entrada y tres semanas después.

• Inicio del programa sanitario establecido: vacunaciones, desparasitaciones...

• Antes de la entrada al CIA (30 días) los animales deben ser seronegativos a:
Brucelosis, Aujeszky, Fiebre Aftosa, PPC, PPA, leptospirosis y PRRS.

• Iniciar el entrenamiento de los verracos.

• Vacío sanitario antes de volver a introducir animales.
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4 Manejo del verraco

1. Fisiología

El eje hipotálamo-hipófisis va a ser el que determine el comienzo de la pubertad del
macho y por tanto el comienzo de su vida reproductora. La pubertad fisiológicamente
aparece en torno a los 4-5 meses de edad pero la edad óptima para el inicio del
entrenamiento y las primeras recogidas son los 6-7 meses, teniendo en cuenta que la
calidad seminal no es aceptable hasta aproximadamente los 8 meses de edad cuando
el macho ya ha tenido 3-4 recogidas previas.

La espermatogénesis dura un total de unas 7 semanas comprendido en 34 días en
los tubos seminíferos y 14 días en el epidídimo donde se completa la maduración.

El eyaculado del cerdo presenta tres fracciones cada una con unas características
determinadas como se puede ver en la tabla adjunta:

F. Pre-espermática Fracción Espermática Fracción
post-espermática

Volumen 10-15 cc 100 cc 200 cc
Sptz No Gran concentración Escasos
Color Transparente Blanco Blanquecino

transparente
Densidad Muy líquida Muy densa Poco densa
Propiedades Muy contaminante Necesaria para I.A Estimula los sptz

2. Entrenamiento

El salto es el objetivo del entrenamiento de los verracos. Normalmente se comienza
a los 6-7 meses de edad, aunque también podemos emplear verracos que se empleen
para monta natural aunque su entrenamiento en un poco más laborioso. A la hora de
entrenar un macho es preferible el alojamiento individual y que lo realice la persona
encargada del manejo de los verracos. El entrenamiento puede llevarse a cabo bien
en la sala de recogida o bien en la cuadra (con potro móvil).

Para el entrenamiento se necesita paciencia y constancia, la duración del
entrenamiento debe ser de 15 minutos aproximadamente todos los días mañana y
tarde.

3. Ritmo de recogida

El CIA fijará el ritmo de recogidas que puede ser modificado por exigencias de la
demanda. De manera general se puede establecer la siguiente pauta:

• Animales menores de 12 meses: 1 recogida a la semana.

• Animales de más de 12 meses con menos de 20 dosis / extracción: 1
recogida/semana.
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• Animales de más de 12 meses con 20-25 dosis / extracción: 2 recogi-
das/semana, sólo si es necesario.

• Animales de más de 12 meses con más de 25 dosis / extracción: 2
recogidas/semana, siendo el verraco más productivo el primero a seleccionar
para la recogida.

Ante exceso de demanda o disminución del numero de dosis por eyaculado se
puede reducir la concentración por dosis dentro de los márgenes de seguridad, y/o
hacer dos recogidas diarias, en lugar de reducir los intervalos entre recogidas.

4. Nutrición

Hay que realizar una vigilancia del estado corporal de los animales. En caso
necesario se procederá a revisar la formulación de piensos. A veces es conveniente
implantar choques vitamínicos periódicos.

Cantidad/día Tipo de pienso Energía D. P. B. (%)
Verracos jóvenes 2-2.5 kg verracos o 3000-3200 14-16%
(100-175 kg) lactación kcal.
Verracos adultos 2.5-3 kg verracos o 2800 kcal. 12.5-15%
(175-300 kg) gestación

5. Programa sanitario

El objetivo fundamental es hacer un seguimiento o monitorización del estatuto
sanitario del centro, detectando la posible entrada de alguna enfermedad.

El programa sanitario consiste:

• Establecimiento de programa vacunal y desparasitaciones. Con un CIA aislado
y con las suficientes medidas de bioseguridad, el programa vacunal se adecuará
al estatuto sanitario de los verracos y sobre todo a la presencia de enfermedades
de la zona.

• Programa de limpieza y desinfección.

• Llevar al día un registro de datos sanitarios de cada macho del centro.

• Chequear regularmente el consumo de alimento, condición corporal, actividad,
toses, diarrea, y cualquier síntoma de enfermedad.

• Chequeos serológicos del 30% de la población cada 6 meses o anuales
dependiendo del nivel de bioseguridad del CIA. De esta manera, podremos
estudiar la dinámica de los títulos de anticuerpos, que nos indicarán si el estatuto
sanitario del CIA se mantiene o ha variado. Las principales enfermedades a
controlar: PRRS y Aujeszky cada 6 meses; Parvovirosis, influenza, Mal Rojo,
PPC, leptospirósis y brucelosis, etc una vez al año.
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• Controles virológicos del semen mediante PCR del 25% de la población: cada 6
meses o anuales dependiendo del nivel de bioseguridad del CIA. Enfermedades
a controlar: PRRS, Aujeszky.

6. Problemas de manejo y causas de desecho

• Baja Libido

• Problemas de aplomos

• Agresividad

• Animales muy jóvenes

• Animales temerosos o con malas experiencias

• Fallos en el entrenamiento

5 Gestión informática del CIA

Actualmente con la puesta a punto de los programas informáticos y su adopción
por parte de los CIA, la gestión se ve optimizada, ya que a través de estos
se puede "controlar" todo el desarrollo del proceso, y en particular sus "puntos
críticos", de manera que puedan tomarse las acciones correctivas necesarias antes
de que se produzcan posibles efectos negativos (pérdida de fertilidad a nivel de las
explotaciones), detectándose posibles problemas de subfertilidad e infertilidad de los
sementales, defectos de evaluación o de manejo de las dosis, fallos en la organización
del trabajo del CIA, etc.

El programa de gestión de los CIA permite al técnico encargado introducir una
serie de datos referentes al CIA que le facilitarán por un lado, la labor de evaluación y
preparación de dosis, y por otro facilita una serie de informes para el análisis y gestión
eficiente del CIA. De esta forma, se pueden cumplir los objetivos de producción,
rentabilidad y eficiencia. Este programa de gestión será un apoyo fundamental en
distintos puntos:

• Control y optimización de la calidad y rendimiento del centro.

• Planificación del trabajo diario y de los ritmos de recogida según demandas y
previsiones de dosis

• Procesado de semen: determinación del número de dosis y diluyente a usar.

• Seguimiento de la calidad seminal de los verracos.

• Localización de animales con semen de mejor calidad y mayor tiempo de
conservación, para su posterior uso en preparación tanto de dosis refrigeradas
como congeladas.
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• Historial de verracos

• Gestión sanitaria del centro

• Control de Inventario de productos

• Gestión económica del CIA a través del cálculo mensual del coste de la dosis.
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Introduction

Despite Denmark’s limited size of just 44,000 sq km, the country produced
22 million pigs, 137 million broilers and 595,000 cattle in 2001. Denmark has
approximately 14,000 swine producers, 95% of whom are members of the 150-year-old
nationwide producer cooperative, the Danish Bacon and Meat Council. With a human
population of 5.3 million inhabitants, domestic consumption accounts for only 15% of
the produced pork, whereas the remaining 85% is exported worldwide.

Food safety has been a very high political priority during the last decade in Denmark
and has consequently been a precondition for the swine and poultry industries to
remain acceptable among the Danes.

The Salmonella, Trichinella and residues programs are the three most important
food safety quality assurance programs implemented in the Danish swine sector. The
programs are briefly described in the present paper and their food safety values are
evaluated.

Salmonella

In 1993, the Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of Denmark and the
Danish Bacon and Meat Council initiated an ambitious program to eliminate pork as
an important source of human salmonellosis. In the beginning of the 1990’s, pork had
become recognized as an increasingly important source of human salmonellosis in
Denmark (Wegener and Baggesen, 1996).

Estimates from the Danish Zoonoses Center show that the total number of cases
of salmonella poisoning in Denmark has fallen by more than 50% since 1997. The
number of incidents peaked in 1997 when 5,000 people were taken ill compared with
around 2,000 cases in the year 2002. The main sources of salmonella poisoning are
food related, both domesticly produced and imported, as well as travel abroad.

Eggs used for fresh consumption have accounted for the majority of the cases
during the past few years.
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The cases associated with pork peaked in 1993, after which a series of initiatives
to reduce salmonella in the pig industry were implemented. Consequently, pork has
steadily declined as a source of human salmonellosis since 1996. Results from year
2001 show an incidence of only 3 cases per 100,000 inhabitants in Denmark equal to
a total number of 160 human cases related to pork (Figure 1).

Control from farm to fork

The Danish Salmonella Control Program for pigs operates at all stages of the
production chain and has applied nationally since 1995 (Mousing et al. 1997, Nielsen
& Wegener 1997, Nielsen et al. 2001). The program is adjusted nearly every year in
order to optimize the cost-effectiveness as the swine industry develops fast.

The level of salmonella is controlled at various stages:

• Feedstuffs

• Breeder and multiplier herds

• Weaner producers

• Finisher herds with a production of more than 200 animals per year

• At the slaughterhouse, including special hygienic slaughter of highly infected
herds

Feedstuffs

The national program requires mandatory Salmonella testing in all plants producing
animal feed. The test involves microbiological analyses of compounded feedstuffs,
as well as the collection of samples from critical control points during production.
Compounded feedstuffs are heat treated at 81oC to eliminate Salmonella bacteria.

The level of Salmonella spp. in final products is low; in year 2001 only 1 of the 1552
examined samples were test positive (0.1%).

Breeder and multiplier herds

Each month, all herds are blood sampled and examined for Salmonella antibodies.
Based on the level of antibodies, a salmonella index is calculated. If the index exceeds
5, pen fecal samples must be taken and examined for the presence of Salmonella spp.,
and the farmer must inform all buyers about the presence of Salmonella on the farm.

Weaner producers

If a sow herd sells weaners to a Salmonella level 2 or 3 finishing herd, pen fecal
samples must be taken and examined for the presence of Salmonella spp.
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Finishing herds

All finishing herds producing >200 finishers per year are tested for Salmonella
antibodies. The testing is mandatory and paid by the farmers.

For small herds (annual kill ≤2000 finishers), 60 animals should be sampled per
year; for medium sized herds (annual kill 2001-5000), 75 animals per year; for large
herds (annual kill >5000), 100 animals per year. This will ensure a detection level <5%
in all herds, and in the largest herds down to <3%. Herds producing <200 finishers per
year are not included in the surveillance as they only produce 1% of the finishers in
Denmark.

In total, 600,000 finishers are sampled on an annual basis. The samples are taken
at the slaughter plant after the kill. A small piece of meat is taken from one of three
well-defined muscles and put into a container. The container is frozen at minus 20oC
overnight and shipped to the laboratory for analyses. On arrival at the laboratory, the
meat becomes thawed, and meat juice is passively released into the container. The
meat juice contains antibodies and may be used in serological tests as pre-diluted
serum (Nielsen at al. 1998).

Each month, the herds are divided into 3 levels with respect to the proportion of
seropositive samples during the last 3 months. Level 1 herds are herds with no or few
seropositive samples, level 2 herds are herds with a moderate number of seropositive
samples, while level 3 herds are herds with a high proportion of seropositive samples.
The serological results from the last 3 months are expressed as the Salmonella index.
Level 1 herds have an index from 0 - 39.9, level 2 herds from 40.0 - 69.9, and level 3
herds from 70.0 and upwards (Alban et al. 2002). The distribution of finishing herds in
levels 1, 2 and 3 in February 2003 is shown in Table 1.

Table 1 — Distribution of Salmonella level 2 and 3 in
finishing herds in Denmark February 2003.

Level 1 2 3
Percentage 97.4 2.0 0.6

Level 2 and 3 herds

The veterinary authorities require that fecal samples are taken in order to identify
the salmonella serotype. This is carried out by bacteriological examination of 20 pen
fecal samples randomly selected from the different pens in the herd. Additionally, the
farmer must inform the authorities from whom he has received the weaners during the
last 6 months. These herds also have to take pen fecal samples for Salmonella testing.
The swine producer pays for the examination of the fecal samples.

Special hygienic slaughter of finishers from level 3 herds

Herds assigned to level 3 have to be slaughtered under special hygienic
precautions. This is done at specially designated slaughter plants at the end of the
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day to prevent cross-contamination with other carcasses. Carcasses from level 3 herds
also have to be heat-treated or subjected to other special treatment. Slaughter plants
may also randomly test carcasses free on the basis of guidelines issued by the Danish
Veterinary and Food Administration.

Financial penalties

The nationwide producer cooperative, The Danish Bacon and Meat Council, has
implemented a strict Salmonella penalty system. The purpose is to improve the
salmonella control as much as possible in herds with positive samples. In practice,
an intervention plan in order to reduce the prevalence of salmonella carries this out.
The producer and his advisers work out the plan in detail.

The level of financial penalty corresponds to the level to which the herd is assigned:

Penalty (% of the slaughter value):
· Level 0%
· Level 2 2% all months while in level 2
· Level 3 4%, 6%, and 8% depending on the number

of months in level 3 during the last 12 months

Surveillance for Salmonella in fresh pork

Since 1993, fresh pork has been surveyed for Salmonella spp. at the slaugh-
terhouses every month. The prevalence has declined from 3-4% in 1993 to 0.7%
in 2000 (Table 2) and has remained at a similar low level since. In general, 10-15
different serotypes are isolated from Danish pork. However, S. Typhimurium constitutes
approximately 50% of the isolates (Table 3).

Table 2 — Prevalence of Salmonella spp. in Danish pork, 1996-2002. The
prevalences of Salmonella in the years 1996-2000 were determined by
culture of different pork cuts, whereas the prevalences in 2001 and 2002
were determined by culture of swabs from 300 cm2 of a carcass. Numbers
marked with * are calculated prevalences for direct comparison.

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
% Positive 1.2 1.1 1.2 0.9 0.7 0.65* 0.7*
samples 1.3 1.4

Multiresistant S. Typhimurium DT104 has only been detected very rarely (0.002%)
in Danish pork.

From 1993 to 2000 the surveillance was conducted by bacteriological examination
of different pork cuts. Approximately 28,000 pork cuts were tested on an annual basis.

A new method of Salmonella testing on carcasses was introduced on 1 January
2001.
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Five carcasses per slaughter day are swabbed at three defined areas (the sternum,
the hind leg near the tail and the jowl) at 100 cm2 for each sample. The swabbing
areas were originally defined by USDA, USA, and are currently used in the USA as
the national Salmonella monitoring method on swine carcasses. This method is twice
as sensitive as the one previously used, and consequently the apparent Salmonella
prevalence in Danish pork doubled. This should naturally only be regarded as an effect
of the improved test sensitivity, and not as increased Salmonella prevalence as such
(Sørensen et al. 2001).

If a slaugther plant in four consecutive months has a Salmonella prevalence above
2.3%, an Intensified Control Program most be implemented immediately. In case
the prevalence does not decrease as a result of the Intensified Control Program, the
Veterinary authorities may force the slaugther plant to implement additional hygiene
measures.

Table 3 — Distribution of serotypes in Danish pork in
2002.

Serotype %
S. Typhimurium 49
S. Derby 18
S. Infantis 6
S. Livingstone 3
Exotic serotypes, n= 12 8
Rough isolates 15
Non typable 1

DT104 Herds

Herds infected with multiresistant S. Typhimurium DT104 have to follow additional
restrictions. The herd is given a Zoonotic Restriction Order. This includes a
requirement for a herd intervention plan, restrictions on livestock trade, and a
requirement for special slurry handling. The herd intervention plan ensures that
salmonella-reducing measures are implemented in the herd for at least 12 months, and
the restriction on livestock trade is intended to prevent the spread of DT104 infection
to other herds.

Hot Water Decontamination

Finishing pigs infected with multiresistant S. Typhimurium DT104 may either be
slaughtered under special hygienic conditions, as with Level 3 herds with subsequent
heat-treatment, or may be decontaminated with hot water. Decontamination is applied
to carcasses after removal of the organs. The carcass is showered with 80oC hot
water for 14-16 seconds, which produces a significant reduction in the bacterial count
on the surface. Five carcasses from each batch are tested to ensure that the process
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is effective. If Salmonella spp. is not detected, the whole batch can be used for fresh
consumption.

Laboratory requirements

The serological testing for Salmonella antibodies is only carried out at one
laboratory: The Danish Veterinary Institute, in order to ensure a high cost-effectiveness
of the analyses. The more samples tested, the lower the cost per sample.

Bacteriological examinations of pen fecal samples for Salmonella are currently
done at two accredited laboratories: The Danish Veterinary Institute or the Veterinary
laboratory of the Danish Bacon and Meat Council.

The bacteriological examinations of carcass swabs are mainly done at four different
accredited slaughter plant laboratories owned by the Danish Bacon and Meat Council.

Administration, responsibility and finance of the program

According to Danish law, it is mandatory to test for Salmonella. Additionally, the
Danish Bacon and Meat Council has set up further requirements that members of the
cooperative must meet.

A National Salmonella Steering Committee consisting of the swine industry, the
Veterinary authorities, national research institutes, and breeding companies follows
and evaluates the program closely. The Danish Bacon and Meat Council chairs the
committee, and has the direct responsibility for the daily administration.

The swine industry pays more than 99% of the costs of the entire program. In 2002,
the total expenses for the salmonella program has been calculated to be approximately
US$ 6.4 million corresponding to US$ 0.3 per finisher produced in Denmark.

Conclusion

Food safety has been given high political priority during the last decade in Denmark,
and has consequently been a precondition for the swine and poultry industries to
remain acceptable among the Danes. The Danish Salmonella program is the first
Salmonella program in a major swine- producing country to focus on both pre-harvest,
harvest and post-harvest levels. The program is responsible for a significant reduction
in the level of Salmonella in swine herds, in pork and, most importantly, among humans
in Denmark. Even though the expenses have been, and still remain high, the Danish
swine producers fully support the Salmonella program The low level of Salmonella in
Danish pork makes swine production more acceptable among the Danish politicians,
and may also increase Danish pork’s competitiveness in certain parts of the global
market.

The Danish Salmonella program is a model for similar Salmonella control programs
currently being implemented in Germany, The Netherlands, Belgium, Ireland and
United Kingdom.
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Trichinella

Trichinellosis in humans is still an important parasitic zoonoses in many swine-
producing regions.
In Eastern Europe, the Baltic, Russia, China and South America, Trichinella is still
a common infection in domestic swine and frequently causes human outbreaks with
many fatalities.

For decades, Trichinella has almost been absent from domestic swine in Western
Europe (Anon, 2001), and frequently local veterinarians consider Trichinella as a
historical parasitic problem.
Countries within the EU inspect all pigs intended for interstate trade, and some of the
countries also require inspections of pigs intended for domestic consumption. The cost
of this testing is enormous, approximately US$ 570 million per year (Pozio,1998). As
a result of the intensive surveillance, the prevalence of Trichinella in domestic swine
has been found to be close to zero. Only two member states, Finland and Spain, have
Trichinella infections regularly in domestic swine. Usually, the infection does not stay at
an individual farm from year to year, but emerges once or twice and then disappears.
When Trichinella is found in a herd, normally few pigs are positive in regions where the
infection pressure is low.
Within Europe, wild boars may be Trichinella positive constituting an uncontrolled
reservoir as well as a specific food safety problem, as these are not always examined
for the presence of the parasite before consumption. Additional wild life reservoirs for
Trichinella are primarily foxes, raccoons, dogs, rats and cats.
Four species of Trichinella have been isolated in Europe: T. spiralis, T. britovi, T. nativa
and T. pseudospiralis. In Europe, T. spiralis and T. britovi are common species isolated
from livestock and wildlife, respectively.

It may be speculated that trichinellosis is an emergent zoonoses in Europe as a
number of risk factors have developed over the last decade, e.g. the number of wild
boars, free range out door domestic swine is increasing rapidly in many European
countries, as is the number of raccoons (Dupouy-camet, 1999).

In Denmark, all swine slaughtered at export authorized slaughterhouses plants
have been examined for Trichinella for more than 100 years. The last Trichinella positive
swine was detected in 1929. Consequently, the Danish swine population is considered
to be free for Trichinella.

However, due to the European meat inspection legislation, more than 21 million
swine are tested every year in Denmark, as 85% of the Danish pork is exported
worldwide.

Within the EU, seven Trichinella detection methods are currently approved for
examination of swine carcasses. The method used in Denmark is briefly described
as follows: A sample of meat (2 grams) from the pillar part of the diaphragm is taken
from every carcass. In the laboratory, 100 samples are pooled and pepsin-digested.
The solution is filtrated, and the liquid is inspected visually for Trichinella larvae by
specially trained laboratory staff. The Trichinella examinations are typically carried out
at the slaughterhouses own laboratory. The annual expenses for the Danish Trichinella
testing program are US$ 3.1 million (Table 5).
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The European Commission is currently working on a new Trichinella strategy,
making it possible for certain well-defined regions within the EU to become recognized
as Trichinella non-endemic regions. Denmark strongly wishes to become recognized
as an official Trichinella non-endemic region, as this allows Denmark to discontinue
the Trichinella examinations of the 21 million conventionally produced finishers. In the
proposal from the EU, only swine produced under free-range production systems have
to be examined. From a Danish point of view, this would be a significant improvement
of the EU legislation.

Surveillance for residues

Member states of the European Union must ensure that a certain proportion of
swine carcasses are examined for residues from antimicrobials, hormones, pesticides
and heavy metals.

The official surveillance takes places at two levels: random sampling of ordinary
carcasses, and sampling of carcasses which are under suspicion for residues. Swine
with signs of injections or swine known to be slaughtered too early after medical therapy
must be examined. The examined carcasses must not leave the slaughterhouse
before the results are known. Positive carcasses must be destroyed, and the Danish
Veterinary and Food Administration will conduct an investigation of the farmer and the
relevant veterinarian.

Based on an EU risk assessment, 3,500 carcasses of the 22 million produced
finishers must be examined for antimicrobials on an annual basis. The Danish Bacon
and Meat Council has decided to sample an additional 18,500 carcasses as part of an
own check program. In total, 22,000 carcasses corresponding to 0.1% of the produced
swine are examined annually. During the last decade, only 1 to 6 carcasses have been
found positive for antimicrobial residues per year. Residues of hormones, pesticides
and heavy metals have never been detected (Table 6).

The examination for residues is done at the slaughterhouse laboratories and by
the Danish Veterinary and Food Administration. The annual expenses for the residue
surveillance are US$, 3.1 million (Table 5).
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Table 4 — Expenses of the Danish Salmonella surveillance and control program
2002. All costs are in thousands US$.

Activity Paid by farmer Paid by slaughter plant Paid by DBMC
Breeding herds 157
Sow herds 460
Finishing herds 714
Meat juice analyses 570 857
Carcass swabs 142
Special slaughter 2,857
level 3 herds
Zoonoses dept. DBMC 642
Sub total 1,331 3,569 1,499
Total 6,399

Table 5 — Total food safety expenses year 2002 in the Danish swine industry. All
expenses are given in US$

Activity Total annual expenses (million) Expenses per swine
Salmonella 14.3 0.65
Salmonella DT104 5.1 0.22
R&D food safety DBMC 3.6 0.16
Trichinella 3.1 0.14
Residues 3.1 0.14
Meat inspection 30 1.36
Total 59.2 2.7

Table 6 — Surveillance for antimicrobials, hormones, pesticides and
heavy metal in Danish pork 2001.

Residue No. of tested % of swine No. Positive % positive
pigs killed

Antimicrobials 21,914 0.1 1 0.005
Hormones 7,792 0.03 0 0
Pesticides 327 0.002 0 0
Heavy metals 5 - 0 0
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Figure 1 — Sources of human salmonellosis in Denmark, 1988-2001. Ref: Anony-
mous, 2002. Annual Report on Zoonoses in Denmark 2001, Ministry of
Food, Agriculture and Fisheries.

Conclusion

The three described food safety quality assurance programs guarantee the safety
of Danish pork. The Salmonella program is of major interest in Denmark, as many
consumers are aware of the risk for zoonotic bacterial infections. The swine producers,
veterinary authorities and the government recognize the cost-benefit of the program.

In contrast, the Trichinella and residues programs are almost unknown for the
ordinary consumers. As a global exporter, Denmark is forced to continue the Trichinella
program even though no Trichinella has been detected in Danish swine since 1929.
Danish pork is known to be free from Trichinella. Consequently, the US$ 3.1 million
spent on Trichinella testing every year does not benefit the Danish or global consumers.
New EU legislation defining Trichinella free regions is therefore highly relevant from a
cost-benefit point of view.

The testing for residues has also demonstrated that the risk of finding chemical
residues in Danish pork is negligible. However, recent problems with residues within
the EU have demonstrated the value of continued testing for chemical residues in order
to maintain the consumers konfidens.
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PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA A
CARNE SUÍNA NA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Marisete Cerutti

Seara Alimentos SA

Introdução

A industria de suínos do Brasil está apoiada em três importantes pilastras de
sistemas de produção:

• A Industria própria que sustentam um sistema vertical de agribusness próprio e
ou integrado à produção animal através de integração e parcerias de produtores
rurais, com atividade cada vez mais tecnificada e especializada;

• O Sistema Cooperado que integra uma rede de produtores com produção
diversificada;

• Industrias Independentes não integradoras que compram animais terminados
para processamento no mercado livre sem vínculo com o processo produtivo
dos animais.

A produção familiar vem se aderindo aos sistemas de produção verticalizados
porque demandam de atualização tecnológica, escala e recursos a custos mais
competitivos para ser economicamente viável.

Diante da atual crise de suínos 2002/2003 que afeta quase que toda a industria
brasileira decorrente dos custos de produção e medidas protecionistas técnico-
política e comerciais no mercado internacional, a ação mais comum dos produtores
independentes e não parceiros de agroindustrias é adotar medidas drásticas para
minimizar os custos de produção como redução do plantel. Isto funciona como
uma válvula de escape, pois a menor escala de produção se reflete no risco de
desaparecimento ou maior dificuldade do produtor se manter na atividade. Nestes
momentos o sistema de parceria, cujos custos de produção dos animais e da ração
estão amparados pela industria tem menor reflexo da crise.

Decorrentes dos episódios internacionais advindos das crises da Dioxina, da Vaca
Louca, do GMO, da Salmonela, das Listeria monocitogenes , dos Resíduos de
Antibióticos como penicilina, nitrofuranos, cloranfenicol e resistência microbiana, o
consumidor está amedrontado e mais consciente. Certamente a continuidade de seus
hábitos alimentares reside na confiança que a ele será provido. E cabe à industria a
responsabilidade em prover esta confiança através do controle, da Garantia e Gestão
da Qualidade e rastreabilidade com informações transparentes e asseguradas.
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A partir do lançamento do Livro Branco pela União Européia no ano 2000, um novo
modelo de garantia se desenvolve na produção de carnes, agora integrando todos
os elos produtivos com atividades e responsabilidades claras para assegurar uma
produção com qualidade e um alimento seguro.

Embora o atendimento dos atributos de qualidade variam de acordo com o
mercado atendido e da escala de produção, a proteção ao consumidor é um dever
intransferível da industria produtora que deve ser aliada à responsabilidade de seus
parceiros de comercialização.

Gerenciamento da qualidade no agronegócio-"From
Farm to Fork"

Na produção animal a genética, a sanidade, a biossegurança, o bem estar animal
e a alimentação animal tem influências decisórias na qualidade e rendimento da carne
dos animais abatidos e a rastreabilidade no gerenciamento e análise de dados e para
a confiança e transparência aos clientes e consumidores.

O Brasil estará entre as três maiores plataformas de exportação do mundo até 2020
e a missão da industria brasileira em "Proteger o Consumidor " com produtos seguros,
de qualidade a custos competitivos exige técnica e competências no gerenciamento de
toda a cadeia produtiva desde os fornecedores de grãos, matérias primas, insumos,
rações, serviços de criação, assistência técnica, transporte, abate, industrialização,
comercialização e consumo, a qual denominaremos a partir de então gerenciamento
do agronegócio.

O agronegócio deve ser encarado como uma aliança entre a industria de animais
vivos, a industria de processamento da carne, a comercialização e os clientes
consumidores. Muitos produtores, tecnólogos e veterinários que prestam assistência
técnica reconhecem a algum tempo a necessidade de mudança no padrão de
produção e dos atributos de qualidade ditados pelo mercado consumidor.

As granjas que se interrelacionam com a industria e as independentes que
adotam a assistência técnica e ou veterinária tendem a ter um conceito técnico
melhorado sobre as granja de produção de mercado livre. O desenvolvimento das
granjas de mercado livre serão desenvolvidas por conseqüência da pressão das
industria mais atualizada, que passarão a exigir declarações de origem do produto
e de responsabilidade no uso de aditivos alimentares, medicamentos, vermífugos
e pesticidas. É um processo gradativo de educação, organização, padronização e
Garantia da Qualidade para melhorar e inovar os atributos de qualidade da carne
suína e resgatar a confiança do consumidor.

Na produção animal a genética, a sanidade, a biossegurança, o bem estar animal
e a alimentação animal tem influências decisórias na qualidade e rendimento da carne
dos animais abatidos. Participam deste elo inicial a rede de fornecedores de matérias
primas e insumos para a industria agropecuária.

Assegurar o bem estar animal e a higiene durante a criação animal, carregamento
e transporte pré-abate é vital para a qualidade do produto final.
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O abate e processamento da carne na industria exige planejamento, atendimento
e controles de parâmetros ambientais, do bem estar animal, da legislações, higiene,
rastreabilidade com competência de quem desempenha os processos e move açoes
de melhoria contínua para assegurar o atendimento dos requisitos do produto e da
gestão do processo.

A distribuição e a comercialização, de igual forma que a industria, assumem
um papel de co-responsabilidade e de gerenciamento mútuo na continuidade da
qualidade, na qual os perecíveis e de valor agregado devem ser mantidos sob
adequada conservação, fracionamento,manuseio higienico-sanitário, assegurando a
rastreabilidade, qualidade e a saudabilidade do produto até a entrega ao consumidor.

O consumidor por sua vez, tem corresponsabilidade na manutenção das condições
declaradas na embalagem, na conservação adequada do produto, manuseio e
preparo do mesmo. Cada vez mais consciente e informado sobre os aspectos
nutricionais e sanitários das carnes, o consumidor define a compra e dita suas
demandas e expectativas. Neste contexto a Pesquisa de satisfação é uma ferramenta
básica para a Garantia da Qualidade da carne e desempenho do agronegócio.

O Governo desempenha papel preponderante no estabelecimento de diretrizes,
regulamentos, vigilância de defesa animal e higiênico-sanitária dos produtos cárneos.

Assegurar a produção de alimentos cárneos da granja ao prato nesta longa
cadeia exige responsabilidade, planejamento, competência, atendimento a padrões,
verificações, rastreabilidade e ações para a melhoria contínua dos resultados. Este
conjunto de ações que integram as atividades dos gestores dos diferentes elos,
o controle da qualidade com avaliação dos produtos e processos em relação ao
planejado são atribuições da Garantia da Qualidade.

A garantia da qualidade

Segundo a NBR ISO 8402 o termo Qualidade é definido como a totalidade
de características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as
necessidades explícitas e implícitas.

Mesmos itens com a mesma função pode diferir entre si quanto aos requisitos de
qualidade, formando diferentes classes. Cada classe tem seu padrão reconhecido ou
planejado nos requisitos da qualidade. Embora as diferentes categorias de classe não
estejam necessariamente ordenadas entre si, a excelência técnica pode ser ordenada
através de uso de indicadores de classe. Um Hotel classe cinco estrelas e o Hotel 2
estrelas embora tenham a mesma função, apresentam requisitos e padrões distintos
de acordo com a demanda de cada cliente. Assim também é fato na industria de
suínos onde há diferentes classes de Qualidade. Grandes complexos de produção de
suínos que atingem o mercado nacional e ou internacional tem classe normalmente
superior àquela que atinge o mercado regional ou local. As exigências dos clientes,
os requisitos, os objetivos, as estruturas e as escalas são diferentes.

Assim sendo os atributos da qualidade são variáveis entre as diferentes Garantias
da qualidade, dependendo do mercado de atuação e de sua complexidade. Outra
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variável da Garantia da qualidade é aquela que foca a qualidade e a que foca a
excelência. Na maioria das vezes a Garantia da Qualidade que foca a qualidade tem
um custo menor quando comparado com o Processo que foca a excelência dentro da
organização.

A Garantia da Qualidade no Brasil tem tendência de objetivos e atributos muito
próximos aos adotadas na cadeia avícola. Alerta-se entretanto a necessidade de cada
projeto merecer uma análise de custo benefício para a sustentação do agronegócio.

Porém, mais do que Controle de Qualidade que através de meios operacionais
verifica o grau de conformidade com o especificado, a Garantia da Qualidade visa
prover confiança neste atendimento, tanto internamente para a organização como
externamente aos clientes, ao governo e entidades relacionadas. Assim as grandes
organizações e em especial as exportadoras mantém em suas estruturas a Garantia
da Qualidade, coordenando as atividades e estruturas de controles de qualidade com
decisão independente da produção.

Outros modelos também são aplicados, com controles ligados a produção e
supervisionados pela Garantia da Qualidade. Cada industria encontra o seu modelo
e define sua área de abrangência. Podemos considerar que está atualizado manter
um modelo único de garantia de qualidade com abrangência "From Farm to Fork",
considerando que a industria pode antever parâmetros sanitários do produto que vai
receber e por ser um sistema que tem se mostrado ser mais integrado e eficaz no
gerenciamento da Qualidade e Produtividade.

O controle de qualidade ainda é reativo e se baseia em checar os parâmetros
obtidos comparados ao planejado. No entanto os avanços tecnológicos e estudos
estatísticos dos processos e produtos apontam que a aplicação de modelos preditivos
de qualidade renderão mais resultados de valor agregado para a industria, reduzindo
as perdas e aprimorando o gerenciamento preditivo e preventivo para o alcance e
superação da qualidade.

Algumas organizações dão um passo à frente, com o estabelecimento de uma
Gestão da Qualidade , que inclui além do controle da qualidade e a garantia da
qualidade, atividades de planejamento, execução de novos programas e controles
baseado em conceitos de Políticas da Qualidade, Políticas de Food Safety, Segurança,
Saúde, Meio Ambiente, Educação e desenvolvimento, integrando-se de forma ativa na
obtenção dos resultados globais da organziação.

No mais simples modelo brasileiro está o esforço para o atendimento aos padrões
mínimos da Legislação, seguido por níveis intermediários com Garantia da Qualidade
que atende a outros requisitos de clientes e por fim as industrias de escala nacional
e internacional que assumem uma classe superior de Garantia da Qualidade, com
interfaces entre os processos, com objetivos, metas e indicadores de processos e
produtos claramente definidos, auditados e ou certificados.
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Modelos de garantias da qualidade no Brasil

Cada vez mais os produtores e veterinários reconhecem a necessidade de mudar
as práticas de um sistema que produz o máximo possível passando para uma escala
por demanda, que é a expressão do que o mercado quer. Este modelo baseia-se
nos princípios de implementação e certificação de altos padrões de qualidade e
de segurança em todos os segmentos de produção animal, industrial abastecendo
o mercado com um produto de carne suína diferente da atualmente anônima e
comercializada como commodity.

A maioria das certificações na industria de carne suína no Brasil são feitas por
organismos independentes especializados e acreditados que auditam e conferem o
a conformidade, à exemplo das certificações sistêmicas da série ISO 9000 e ou
das certificações modulares como o HACCP, Rastreabilidade, Antibiótico free entre
outras e ou as certificações de produtos. O modelo mais frequentemente adotado é a
certificação dos processos, considerando ser o produto, o resultado de atividades ou
processos.

Sistemas de assistência técnica para produção independente

Um pequeno grupo de produtores de suíno progressistas investem em sistemas
de consultorias veterinárias e de gerenciamento de propriedade, abrindo com
chave o desenvolvimento de novos sistemas de produção independentes onde são
estabelecidos:

• Procedimentos de produção orientados ao mercado.

• Estabelecimento de Procedimentos e padrões.

• Requisitos de qualidade, produtividade.

• Treinamentos.

• Controle sanitário preventivo da saúde do rebanho.

• Food Safety.

• Bem estar Animal- Relação homem e animal.

• Rastreabilidade.

Estes três últimos são quesitos relativamente novos e nem sempre explorados na
assistência gerencial.

Estas propriedades são assistidas periodicamente e o sistema de produção é
analisado criticamente resultando em melhor performance integral da exploração.
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Sistema de certificação sistêmica pela série ISO 9000

Este modelo internacional aplica-se para certificações de processos produtivos,
mas não certifica o produto. No Brasil por iniciativa da empresa, algumas desenvol-
veram e mantém sua cadeia Farm to Fork certificada pela série ISO 9000, a exemplo
da empresa Seara Alimentos SA, líder nas exportações de suínos. Outras empresas
mantém a certificação de granjas de reprodutores, outras de abates e industrialização
de carne. A certificação sistêmica "From Farm to Fork " abrange a produção de
rações, de sêmen e de animais para reprodução, de animais para abate, de serviços
de assistência técnica ao produtor com extensão aos serviços de transportes de
animais, abate, processamento industrialização até a comercialização. Este modelo
é o precursor da tendência de certificação por granjas, assim chamado "Certificação
Sistêmica". As auditorias internas são realizadas por auditores independentes com
frequência média semestral enquanto que as externas realizam-se anualmente. As
auditorias focam os procedimentos planejados para as atividades necessárias a
realização do produto, sua execução, seu controle e ações movidas para o controle
do produto não conforme e ou melhorias do processo. A Capacitação de quem
realiza as atividades é avaliada, bem como se as responsabilidades e autoridades
definidas para aquelas funções que tem impacto na qualidade. A melhoria contínua,
o foco no cliente, a gestão de recursos deve ser evidenciada nos diferentes processos
organizacionais envolvidos para a realização do produto de forma que garanta-se a
provisão de suínos de qualidade ao mercado. Os requisitos de clientes e ou de
mercado e os programa técnicos planejados são auditados, a exemplo da identificação
e rastreabilidade, o Bem Estar Animal, o atendimento a legislação, o processo Food
Safety. Enfim audita-se o Sistema de Gestão da Qualidade, a Responsabilidade da
Direção, a Gestão de Recursos, a Realização do Produto e a Medição, Análise e
Melhoria. É uma auditoria de certificação baseada em processos para a qualidade do
produto.
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Input Output  Produto
  Serviço

Os principais objetivos para a adoção deste tipo de certificação está no alinhamen-
to internacional de Gestão para a Qualidade dos processos de uma organização, e
visa:

• O atendimento às necessidades e expectativas de seus clientes e de outras
partes interessadas, para alcançar vantagem competitiva, de maneira eficaz e
eficiente;

• Alcançar, manter e melhorar o desempenho e a capacidade globais da empresa;

• Na condição de voltar a fazer negócios e em sua recomendação;

• Nos resultados operacionais, tais como receitas ou participação no mercado;

• Na flexibilidade e em respostas rápidas às oportunidades de mercado;

• Nos custos e tempos de ciclo, mediante uso eficaz e eficiente dos recursos;

• No alinhamento dos processos que melhor alcançarão os resultados desejados;

• No entendimento e na motivação das pessoas com relação às metas e aos
objetivos, da mesma forma que em sua participação na melhoria continua;

• Na confiança das partes interessadas;

• Na capacidade de criar valor para a organização.
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Certificação HACCP ou APPCC

É uma certificação independente por organismos credenciados, com base em
auditoria interna, externa e ou governamental aplicada na industrias de abate e
processamento de carne. Este tipo de certificação e ou validação é passaport para
a confiança do consumidor e demonstra a conformidade com a produção de alimento
seguro.

Certificação de produto

Este modelo é voluntário no Brasil e geralmente é para produtos especiais. O
próprio InMetro é um organismos de reconhecimento Federal para este tipo de
certificação, além de credenciar organismos certificadores.

Selo de qualidade e outras certificações

O Brasil por várias vezes iniciou movimentos de selos de qualidade na produção
de suínos. Apesar de até o momento nenhum programa ter tido significância
maior, a tendência é que as certificações avances a exemplo das certificações de
rastreabilidade, selo de processo de alimento seguro e outros.

Certificações oficiais

O Governo Federal mantém sistema Federal e Estadual para a execução de
programas de vigilância sanitária animal. Mantem também sistemas de auditorias de
certificação de plantas frigorificas aos distintos mercados. Os abatedouros certificados
pelo Governo Federal realizam inspeção sanitária em 100% dos animais abatidos e
presença constante do Serviço Inspeção Federal nas plantas. A responsabilidade da
execução da qualidade é da industria e a presença do serviço oficial durante tempo
integral de produção valida o atendimento aos padrões legais e planejados para a
realização do produto, conferindo segurança aos consumidores.

Guide Lines da qualidade na carne suina na industria
brasileira

A Qualidade da carne é a expressão de um conjunto de fatores isolados e ou
correlacionados de processos e ou produtos. Para fins didáticos passaremos a chamar
de Fatores Chaves àqueles que tem um impacto direto na qualidade percebida e
Fatores Indiretos aos que sinergicamente atuam na melhoria da qualidade do produto.

Os Guidelines dos programas de Garantia da Qualidade:
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FATORES CHAVES PARA A GARANTIA DA QUALIDADE DA CARNE SUINA
• SAUDE ANIMAL • GAP –Good Agriculture Practice  Higiene- animais, instalações veiculos

                Vazio sanitário   Biosegurança
       Controle Integrado de Pragas
• Vacinação preventiva
• Controle de zoonoses e enfermidades

• ALIMENTO ANIMAL SEGURO • Ausencia de  patógenos
• Uso responsável de  medicamentos
• Praticas de  GMP e haccp
• Controle de químicos e pesticidas
• Grãos geneticamente modificados
• Qualidade da ração e da água

• BEM ESTAR ANIMAL • Higiene
• Criação sob práticas humanitárias
• Plano de contingência para proteção dos animais
• Pré e carregamento  dos animais
• Transporte dos animais vivos
• Abate  humanitário

• RASTREABILIDADE • Origem  dos animais- granja
• Ração produzida  e consumida
• Controles agroindustriais
• Registros da qualidade

• SEGURANÇA ALIMENTAR • Práticas de GMP e HACCP
• Microrganismos deteriorantes
• Microrganismos patogenicos Salmonella sp, escherichia coli  O157 H:7, listeria

monocytogenes,...
• Resistênci antimicrobiana
• Antimicrobianos – Ex. sulfa
• Zoonoses :cisticercose, toxoplasmose
• Pesticidas, Inseticidas
• Metais pesados-Chumbo, Cádmio, Mercúrio,...
• Nitritos,
• Anabólicos
• Alergênicos
• Contaminantes inerentes aos animal
• Contaminantes não inerentes a animal:Vidro, metal, madeira, plástico, insetos...

• SEGURANÇA  AMBIENTAL • Segurança e Saúde dos Funcionários
• Proteção ambiental, preservação recursos naturais  e planos de contingência para acidentes

ambientais
• Práticas de controle de resíduos de granjas e abate

• FATOR  TÉCNOLÓGICO • Conteúdo de água
• Conteúdo de tecido conjuntivo
• PH
• Capacidade de absorção água e de sal
• Conteúdo de ácidos graxos

• FATOR ORGANOLÉPTICO • Cor / Odor / Sabor
• Maciez/Suculênci
• Perda por exudação
• Marmoreio
• Textura

• FATOR NUTRICIONAL E DE
SAÚDE AO CONSUMIDOR

• Conteúdo de proteína
• Valor calórico
• Conteúdo vitamínico
• Conteúdo mineral
• Conteúdo de lipídios
• Ácidos graxos saturados /insaturados
• Conteúdo de colesterol
• Digestibilidade
• Valor biológico
• Outras aplicações

• APRESENTAÇÃO • Praticidade
• EMBALAGEM
• ROTULAGEM
• aparencia do produto

As características de qualidade da carne suína como pH, maciez, retenção de
água, gordura intramuscular e cor são atividades de acompanhamento e de melhoria
da qualidade pela Garantia da Qualidade. Estas características embora definidas
pelas ações de seleções genéticas (Hovenier, 1993) desde antes do nascimento
e durante o desenvolvimento fetal, os efeitos ambientais a que os animais são
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submetidos no período pré abate e abate.(Faucitano et al. 1998) são decisórios para
a qualidade final da carne dentro da industria.

FATORES INDIRETOS PARA A GARANTIA DA QUALIDADE PARA CARN E SUINA

- PDCA para o
Gerenciamento
e Melhoria
Contínua dos
Processos

- Análise crítica e mapeamento dos processos com
estabelecimento das interrelações dos processos;

- Definição dos objetivos por processos e como estes
estão alinhados aos objetivos macros da organização;

- Estabelecimento dos indicadores gerenciais da
qualidade e produtividade do agronegócio e suas
metas específicas;

- Definição do modus operantis, com planejamento e
padronização dos procedimentos  essenciais;

- Planejamento dos treinamentos as equipes
- Ações corretivas e preventivas  em tempo real

- Processo
técnico

- Procedimentos (SOP’s) /Documentação/Registros
- Programa de monitoria sanitária clinica e Laboratorial
- Programa de monitoria sanitária de abate
- Programa de controle de contaminações cruzadas
- Controle de pragas na industria
- Controle de águas de abastecimento na industria;
- Procedimentos de manejo dos animais
- Saúde do funcionário

Atributos atualmente essenciais de demanda para a
qualidade da carne e proteção ao consumidor

Os desafios da suinocultura brasileira reside na identificação de atributos de
qualidade de carne suína e no ajuste da produção às necessidades de mercado.
Dentre os que consideramos essenciais para o atual momento estão:

1. A Rastreabilidade

A rastreabilidade é uma ferramenta para a confiança do consumidor e para o
gerenciamento da produção de uma carne segura e de qualidade. Muito mais
que uma simples aplicação para identificar a origem e o histórico de um animal, a
rastreabilidade é um sistema preventivo que permite a empresa controlar seus riscos
antes de se expor ao mercados, satisfazendo seus clientes, bem como serve de base
para o gerenciamento de reclamações e Recalls.

O sistema convencional de identificação incluem brincos plásticos numerados e ou
tatuagens que podem facilmente ser lidas ao longo da cadeia até o abate dos animais.
Avanços tecnológicos através de banco de dados centrais via Internet tendem a se
encaminhar para manter o domínio do fluxo de informações relativos aos animais e
rebanhos.
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O sistema eletrônico de brincos plásticos numerados que contêm um transponde
embutido é avanço tecnológico por permitir leituras precisas e automatizadas que
podem se comunicar aos transponders eletrônicos presos ao gancho no abatedouro.

O custo de sistemas eletrônicos de identificação provavelmente será reduzido
ainda mais no futuro próximo e a sua funcionalidade poderá incluir muitos dados
biológicos e de produção animal.

2. O uso responsável de medicamentos

A suinocultura usou por muito tempo medicamentos e por vezes até de forma
indiscriminada. A responsabilidade técnica dos médicos veterinários vem sendo
assumida com rigor crescente. A implantação do programa de uso responsável de
antibióticos e medicamentos é uma evolução na educação da produção animal em prol
da saúde do consumidor. Proteger o consumidor com alternativas medicamentosas
para curas humanas com antibióticos de sensibilidade e oferecer carne de suínos com
microrganismos menos resistentes é o objetivo.

O modelo de simples compra de suínos de produtores independentes e sem
controle de uso de medicamentos já está obsoleto e em fase de aprimoramento para a
garantia da Qualidade. Dentre muitos pontos relevante é importante salientar o dever
do produtor que adquire ração ou premix saber a composição medicamentosa e de
aditivos que a compõem. Esta é uma maneira simples e responsável para assegurar
que seus animais ao serem abatidos não contenham resíduos medicamentosos que
deprecie a qualidade da carne e a sua renda.

Nos últimos cinco anos avanços nos sistema de nutrição e a desistimulação do uso
de antibióticos deram lugar ao uso de alternativas mais naturais como os probióticos,
as leveduras, os prebióticos, os ácidos orgânicos, os manoligossacarídeo (Mos), as
enzimas, os frutologossacarídeos e os extratos de ervas. A alopatia predomina na
suinocultura mundial e as experiências práticas do uso destes alternativos apontam
bons resultados. O uso da homeopatia suína em rebanhos específicos é fato e o
Brasil começa a experimentar esta aplicação agora em escala industrial também, com
resultados factíveis até o presente momento.

3. O bem estar animal

O Bem Estar animal tem se constituído uma ferramenta de extrema importância
para entender e atender as condições de criação demandadas pelos animais na mais
livre expressão de seu comportamento para o bem viver e crescer. O aumento da
seleção para um certo tipo de suíno de rápido crescimento magro levou à produção
de suínos mais excitáveis e sensíveis ao manejo pré abate. A sensibilidade ao
gás, ao toque, ao ruído e a tendência de hiperatividade são desafios constantes.
Minimizar o stress pode significar maior capacidade de resposta orgânica natural.
Porcas estressadas apresentam respostas imunitárias comprometidas e produzem
colostro pobre em imunoglobulinas, fragilizando a proteção maternal aos leitões. O
uso do choque elétrico no manejo dos suínos causa mudanças comportamentais
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e fisiológicas nos animais, como aumento da temperatura corporal e da frequência
cardíaca, alterando a qualidade da carne.

Enriquecer o ambiente dos criatórios como correntes e ou outros objetos são
favoráveis ao comportamento dos suínos, quebrando a monotonia, reduzindo a
agressão, o canibalismo e tonando-os mais dóceis. De igual forma a utilização de
gaiolas parideiras para as porcas, com espaço suficiente para a matriz poder virar-se
são medidas de enriquecimento ambiental.

A seleção, treinamento e a consciência da mão de obra responsável pelo cuidado
dos suínos é a melhor garantia que os aspectos fundamentais para a manutenção do
bem-estar dos animais na granja serão atendidos.

O Brasil conta com uma legislação clara e objetiva para defender os direitos dos
animais e garantir um tratamento mais humanitário às criações. Conforme o artigo
3o do Decreto Federal n.o 24.645, de 10 de julho de 1934, são considerados maus
tratos manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração,
o movimento ou o descanso, sem a presença de ar ou luz; abandonar animal
doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de ministrar-lhe tudo que
humanitariamente lhe possa prover, inclusive assistência veterinária; não dar morte
rápida, livre de sofrimento prolongado, a todo animal cujo extermínio seja necessário
para consumo ou não; transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as
proporções necessárias ao seu tamanho e número de cabeças, e sem que o meio
de condução em que estão encerrados esteja protegido por uma rede metálica ou
idêntica, que impeça a saída de qualquer membro animal; entre outros. Tais ações
implicam em multa e em pena de prisão de dois a quinze dias, seja o infrator o
proprietário ou não do animal.

No Estado de São Paulo a Lei n.o 7.705, de 19 de fevereiro de 1992,explícita sobre
a necessidade do abate humanitário de animais destinados ao consumo, a qual é
complementada pelo decreto n.o 39.972, em 1995. Nela encontram-se normalizadas
as medidas cabíveis aos matadouros, matadouros-frigoríficos e abatedouros, onde é:

• Obrigatório o emprego de métodos científicos modernos de insensibilizarão
aplicados antes da sangria, por processamento químico (gás CO2), choque
elétrico (eletronarcose), ou ainda, por outros métodos modernos que impeçam o
abate cruel de animal destinado ao consumo.

• Vedado o uso de marreta e da picada do bulbo (choupa), bem como ferir ou
mutilar os animais antes da insenbilização.

• O corredor de abate deverá ser adequado à espécie do animal a que se destina,
visando facilitar seu deslocamento sem provocar ferimentos ou contusões.

• O animal que cair no corredor de abate será insensibilizado no local aonde
tombou antes de ser arrastado para o boxe;

• Os animais, quando estiverem aguardando o abate, não poderão ser alvo de
maus tratos, provocações ou outras formas de falsa diversão pública, ou ainda,
sujeitos a qualquer condição que provoque estresse ou sofrimento físico e
psíquico.
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Ainda somam-se a estes, as boas práticas de Bem estar animal como não deixar
o animal passar sede, fome, angustia, medo e ou doenças. Fornecer aos animais
água com temperatura adequada e volume e em bebedouros higiênicos. Evitar
restrições alimentares na fase de terminação, propiciar densidades de no mínimo 0,9
a 1,0 m2/100 kg na criação, respeitar a lotação máxima de 250 kg/m2 no transporte,
usar tábua ou similar para o manejo cuidadoso dos animais no carregamento, jejum
pré abate, tempo de transporte e tempo de espera entre outros, constituem fatores de
controle positivos para o bem estar dos suínos.

Outro aspecto relevante do bem estar animal é o respeito aos animais, os quais
podem ser inclusive uma demanda de mercado consumidor.

Pesquisa com jovens Australianos Vegetarianos e Não
semi-vegetarianos vegetarianos

Crueldade animal 61 37
Sensorial (sangue, cheiro) 44 5
Carne vermelha engorda 30 13
Carne é prejudicial ao ambiente 25 13
Comer carne não é saudável 19 3

Fonte: Gregory, N.G. 1998. Animal Welfare and Meat Science.

Parece ser mais adequado e uma importante oportunidade de melhoria a
consciência crescente de que deve-se promover o entendimento e a cooperação para
os avanços no bem-estar animal e o atendimento das demandas do público.

4. A saúde dos animais

O Brasil detem uma sanidade de nível internacionalmente reconhecido, sendo livre
de importantes enfermidades de notificação obrigatórios e ou de enfermidades de
reflexos graves na suinocultura mundial.

As doenças convencionais da suinocultura industrial como as pneumonias e
diarréias são objetos de gerenciamento pela assistência técnica através de práticas
preventivas como a Higiene, vacinações, estimuladores de resistência, bem estar
animal e ou corretivas com terapias tipo alopatia ou homeopatia.

Enfermidades Exóticas no Brasil Enfermidades Controladas - Vacinação
PSA -Peste Suina Africana Mycoplasmoses (M.Yopneumoniae)
PSC-Pestes Suína Clássica Rinite Atrófica
PRRS-Síndrome Respiratória Parvovirose
Reprodutiva
Estomatite Vesicular E. coli
TGE-Gartroenterite Transmissível Controle oficial de enfermidades de

notificação como Aujeszky e PSC
Influenza Suína
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O Programa oficial de Granjas de Reprodutores Suínos Controlada - GRSC no
Brasil é realizado mediante verificações periódicas pelo Sistema de Defesa sanitário
Animal oficial, sendo as propriedades graduadas de acordo com o nível biossegurança
e risco de cada granja. Também inlcuem programas sorológicos para Brucelose,
Tuberculose, Aujesky, Leptospirose, Peste Suína Clássica, assegurando um nível
sanitário desde o topo da cadeia piramidal.

O programa sanitário voluntário e próprio contemplam na sua maioria o controle
de Salmonela nos animais vivos através de swabs de reto, de fezes, sorologia e ou
microbiologia a partir de nódulos mesentéricos no abate. O controle de Salmonela em
ambientes através de Drag swab também são aplicáveis.

O monitoramento do abate com avaliações macroscópicas para Rinite Atrófica,
Pneumonias, Ileítes, Ulceras e Sistema gênito urinário contribuem para a manutenção
e melhoria da garantia sanitário dos rebanhos.

5. Os recursos naturais

Preservar recursos naturais e não poluir o ambiente, são objetivos que integram a
responsabilidade ambiental. Atualmente o suinocultor brasileiro tem mais consciência
da fonte potencial poluidora que os dejetos líquidos representam. Todos os Estados
do Brasil estão estruturando os sistemas de educação e vigilância do meio ambiente
e adoção das Legislações aplicáveis. Os Projetos Consorcio consistem no movimento
mútuo do Governo do Estado, Agroindústrias, Órgãos de Pesquisas, Produtores
e Associações de Criadores de Suínos que fomenta a educação ambiental nas
escolas e segmentos das sociedade, com mapeamento das propriedades de forma
a enquadrá-las dentro da legislação e ou mediante termo de ajuste de conduta, na
qual o produtor se compromete em corrigir, adequando-se às legislações vigentes de
proteção ambiental, não poluindo.

A compostagem de animais mortos e de restos de parições, desenvolvido pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA-CNPSA- Centro Nacional
de Pesquisa de Suínos e Aves, tem se consituído numa alternativa responsável
de biossegurança e de proteção do meio ambiente, cujo material resultante da
compostagem é utilizado na lavoura como adubo orgânico, sem riscos poluentes.

O processo de biodigestão é mais uma alternativa economicamente viável para
produção de energia a partir da utilização de dejetos suínos. Esta tecnologia ainda
de uso restrito, apresenta tendências de crescimento principalmente pela melhoria da
qualidade do material que compoe o sistema de biodigestão e seus transformadores.

A adoção do modelo de proteção das fontes de água "Caxambu" é outra medida
responsável para proteção das fontes de aguadas, preservando os recursos naturais
ea qualidade de água aos animais.

6. A qualidade tecnológica da carne

As medições da Qualidade da carne na industria se fazem com base na:
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• Tipificação de carcaças que identifica o peso das carcaças e o teor de tecido
magro;

• Avaliação da qualidade de carne e dos defeitos físicos e ou sensoriais.

Com base nestas avaliações é dada a disposição da carcaça, com reflexos na
bonificação e ou penalização ao produtor, pela qualidade da carcaça tipificada.

Os defeitos decorrentes das interferências genética e ambientais são na sua
maioria medidos no abate antes e ou após o resfriamento, como:

• Relação carne e gordura: medido pela sistema automático de tipificação pela
dispersão de luz.

• pH40 do músculo do lombo ou pernil em média 40 minutos após a sangria aliado
as avaliações visuais comparadas a padrões fotográficos para PSE - Pálida, Mole
e Exudativa e DFD - Escura, dura e seca e a capacidade de retenção de água,
consistência (maciez, dureza, firmeza) e cor.

Carne PSE - evidenciada pela cor pálida, branda e exsudativa devido a queda
rápida de pH, carne PSE constitui-se num dos desvios mais importante de qualidade
para a industria. Este tipo de carne em media de pH 5.8, apresenta uma perda da
capacidade de retenção de água e uma palidez, ocasionando uma maior perda de
peso e conseqüente menor rendimento tecnológico na industrialização.

Carne DFD - evidenciada pela cor escura, firme e seca, cuja média de pH 24 é
superior a 6,2 propiciando nesta faixa de pH, um maior risco de desenvolvimento de
microrganismos com menor vida útil da carne e pode inviabilizar sua utilziação em
alguns tipos d eprodutos industrializados como salames e presuntos crús pela grande
retenção de água que este tipo de desvio de carne apresenta.

O manejo pré abate tem influencia significativa neste desvio do tipo DFD. O
gerenciamento dos controles de processo para o manuseio pré-abate, processamento
pós-abate e as avaliações de qualidade da carne e de processos demandam de
análise estatística para se mover ações para a melhoria contínua da qualidade da
carne.

As empresas genéticas estão trabalhando no conhecimento do valor econômico
destes atributos de qualidade para selecionar carne suína de alta qualidade a um
melhor custo. Isto inclui pesquisas para compreender melhor a diferenciação do
músculo esquelético, seu crescimento e deposição de proteína, bem como a análise
genômica funcional e protenômica. O pagamento dos suínos abatidos deve refletir
diferenciais precisos de valor (determinados pela oferta-procura)entre quantidade e
qualidade desejável de carne suína. É previsto que num futuro próximo, não será
mais necessário medir a qualidade de carne em cada carcaça individualmente. Os
processadores e os varejistas vão especificar uma série de genes, junto com controles
ambientais, que deverão estar presente ou ausente em cada produto. Este conjunto
personalizado de genes será o ponto de partida do sistema de predição da quantidade
e da qualidade de carne de produtos específicos.
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7. Segurança alimentar

As crises de segurança alimentar e as epizootias animais abalaram a confiança dos
consumidores e do mercado. Microrganismos patogênicos, deteriorantes, organismos
resistentes a antibióticos, surtos de ETA-Enfermidades transmitidas por alimentos e
ou com químicos industriais ou agrícolas é foco prioritário nas ações da Garantia da
Qualidade.

O GMP-Good Manufacturing Practice e PPHO - Procedimento Padrão de Higiene
Operacional integra o programa de pré requisitos, que aliado ao programa HACCP
-Hazzard Analysis Control Point se complementam na industria para a produção de
um alimento seguro.

Os suínos pela sua própria natureza e hábitos, demanda de cuidados higiênicos
redobrados por parte do produtor para manter um bom nível de saude e qualidade dos
animais, desde a produção do alimento, criação e entrega ao abate.

A qualidade microbiológica das matérias primas para as rações animais, o padrão
higiênico sanitário das fábricas de rações são decisórios na definição da qualidade do
alimento animal e do produto cárneo final, considerando que as rações podem carrear
microrganismos patogenicos, causadores de ETA, depreciando a qualidade da carne
a a proteção ao consumidor.

Na agropecuária, o GAP-Good Agriculture Practice, os controles de salmonela,
da composição da última ração, o jejum alimentar pré abate de 16 a 24 h para
o adequado esvazaimento gástrico, o guideline de transportes de animais vivos, o
descanso de pocilga, a higiene final dos animais e a insensibilização pré abate são
práticas cuja adoção minimizam os riscos de Salmonela, de resíduos medicamentosos
e da contaminação micobiológica na evisceração e ou processamento.

A esfola dos suínos pode ser considerada como pontos crítico de controle, na
dependência do grau de higiene dos animais, considerando significativa carga de
microrganismos que o couro pode carrear como Pseudomonas sp, Salmonella ,
Micrococcus , Staphylococcus sp, bolores e leveduras Acinetobacter , Alcaligenes ,
Flavobacterium , Moraxella , enterobactérias, Brochotrix thermosphacta , Bacillus ,
(Lee & Fung, 1986) e que pode contaminar a carne durante a esfola. Segundo Dainty
& Mackey, 1992, a microbiota mista do couro é da ordem de 104 UFC/cm2. Destes
a predominância é de microganismos deteriorantes que podem se desenvolver em
temperaturas de refrigeração declinando a qualidade microbiológica da carne.

Dependendo da eficiência do processo tecnológico de escaldagem pode haver
uma redução significativa da contaminação do couro reduzindo o impacto da
contaminacão cruzada na esfola. Para algumas empresas, na dependencia e
eficiência do sistema tecnológico utilizado, a escaldagem pode ser um ponto crítico
de controle.

A evisceração é um ponto crítico de controle, sendo essencial que as medidas
preventivas de jejum pré transporte sejam estabelecidas evitando a sobrecarga
gástrico-intestinal e por conseguinte a contaminação cruzada das vísceras para a
carcaça, além de contribuir com o bem-estar dos animais durante o transporte e
permitir permite uma maior estabilidade da cor e retenção de água, tão importantes por
ocasião da industrialização (Lopez -Bote e Warriss, 1988). Na etapa da evisceração a
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adoção da proteger o reto com saco plástico antes de sua remoção da carcaça é fator
preponderante para minimizar os riscos de contaminação por fezes e microrgansimos
na carcaça.

A Inspeção Federal em 100% dos animais abatidos é decisória para a a obtenção
de carne segura e de qualidade, garantindo e ou minimizando o risco de fecal zero e
transmissão de enfermidades como a pseudotuberculose, infecções sistêmicas, sarna,
e outras. O sistema de criação intensiva atual dos suínos, na qual os animais são
criados confinados em pisos de cimento, sem qualquer acesso à terra e às pastagens.
praticamente reduzem a risco zero a propabilidade dos suínos adquirirem cisticercose.
O programa de controle de Trichinella a partir da pesquisa em músculos dos animais
abatidos revela que este agente que não tem sido detectado nos rebanhos suínos
brasileiros.

O resfriamento é outro ponto crítico de controle considerando que a flora
patogênica possível na carcaça suína são de Clostridium botulinum , Yersinia
enterocolitica , Escherichia coli , a Salmonella sp , Listeria monocytogenes e
Aeromonashidrophila , que também podem se desenvolver em temperaturas de
refrigeração.

O Programa PPHO -Procedimento Padrão de Higiene Operacional deve assegurar
que as medidas de contaminação cruzada através de utensílios, mesas, placas de
cortes, bacias, chairas, ar, água, equipamentos e instalações seja riscos para a
contaminação cruzada durante o processo. De igual forma os Procedimentos de Boas
Práticas de Produção, com uniformes limpos, luvas, máscaras e atitudes corretas dos
operadores é essencial para a qualidade microbiológica da carne.

A implantação de uma política de controle de vidros, plástico, madeira, pragas
minimiza os riscos de incidência de corpos estranhos não inerentes ao animal,
provendo um valor agregado a segurança do processo e do produto.

O controle de metais através de sistemas de detectores é necessário para a
garantia da qualidade da carne e quando colocado em série é mais seguro e efetivo,
cosniderando as diferentes variáveis existentes entre as capacidades, sensibilidades
de detecção e a incidência do tipo e tamanho do metal.

O controle físico de ossos pode ser garantido através do uso de Raio X ou mesmo
através de sistemas de processamento de dessossa e de inspeção aliado ao uso do
Raio X.

Os perigos químicos como os nitritos e os perigos alergênicos devem ser
considerados dentro de um programa de segurança alimentar.

A pasteurização e a pós-pasteurização proporcionam ao embutido cárneo uma
melhor estabilidade microbiológica, prolongando sua vida de prateleira e são
considerados como pontos críticos de controle na maior parte de suas aplicações.
Novas tecnologias como a pasteurização por acelerador de elétrons e ou mesmo a
irradiação são alternativas que podem contribuir para a obtenção e comercialização de
um alimento mais seguro e de maior tempo de prateleira, respeitando-se os aspectos
legais de rotulagem e de informações ao consumidor sobre o uso desta tecnologia no
produto.
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A qualidade da carne suina para o consumidor

O Brasil possui o terceiro rebanho de suínos do mundo e consome, em média,
9,8 kg/ano dessa carne. Na Dinamarca, por exemplo, o consumo per capita anual
é de 64 quilos, na Espanha, 54 quilos e nos Estados Unidos 28,7 quilos, o que
faz da carne suína a proteína animal mais consumida do mundo. O Brasil tem
um potencial ímpar de crescimento do consumo em relação as demais países e os
objetivos para isto devem estar focados em assegurar não somente que a carne
suína seja apenas magra, mas que também tenha uma aparência convidativa ao
consumo, fresca, rosa-avermelhada, com alta capacidade de retenção de água e seja
consistentemente macia, suculenta, sem odores indesejáveis como ranço e ou odor
de cachaço. Pratos prontos e os resultantes do desenvolvimento tecnológico da carne
são os preferidos pelos consumdores e tendem a ser decisórios para o crescimento
do hábito do consumo brasileiro.

A qualidade da carne suína também deve ser considerada em relação a suas
capacidades nutritivas ao consumidor. Entender e estender aos consumidores o perfil
nutricional e seus benefícios de seu consumo, bem como suporte aos consumidores
no preparo e dietas alimentares corretas, fazem parte também do programa de
Garantia da Qualidade da carne suína, em especial através do serviço de Atendimento
e Fidelização ao consumidor. Não raro, consumidores mantem contatos com o
nutricionista da empresa para esclarecimentos e orientações de dietas para sua
melhor saúde. E este trabalho faz parte também das atividades de Garantia da
Qualidade. Nem todos os consumidores e mesmo médicos, sabem que houve uma
evolução genética que determinou um melhoria de 6 a 12% no teor de carne magra
(56 a 62%) paralelamente a uma redução de 31% do seu nível de gordura, 14% de
calorias e 10% de colesterol e se constitui num alimento:

• Rico em proteínas, nutritivo e saboroso;

• Fonte de vitamina do complexo B (tiamina, riboflavina, vitamina B6 e B12);

• Fonte de minerais (cálcio, fósforo, zinco e ferro);

• Significativo teor de Potássio - sendo a carne mais indicada para pessoas que
têm alta pressão sangüínea, já que o potássio ajuda a regular os níveis de sódio
que aumentam a retenção de líquidos no corpo,

• Da gordura suína 70% está localizada no toucinho(abaixo da pele) e apenas 30%
no restante do corpo;

• O teor de gordura no interior dos músculos é de 1,1 a 2,4% de gordura,
equivalente à carne de aves e menor que das carnes bovina (2,5%) e de ovinos
(6,5%);

• Contém mais gorduras "desejáveis ou insaturadas " (65%), do que gorduras
"indesejáveis ou saturadas "(35%),
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• É rica também em ácido Linoleico, que neutraliza de forma eficaz os efeitos
negativos do ácido Palmítico, que é uma gordura saturada.

• Nível de colesterol contido na carne de um suíno moderno é semelhante as das
outras carnes (bovinos e aves) e está perfeitamente adequado às exigências
do consumidor moderno. É importante saber que o conteúdo do colesterol de
uma carne não está diretamente relacionado ao seu conteúdo de gordura. Um
exemplo claro disso é que o camarão, apesar de ter bem menos gordura do que
o suíno, apresenta taxas bem superiores de colesterol (de 97 a 164 mg/100g),
contra 56 a 97 mg/100g de carne suína.

A carne suína atual possui níveis de colesterol semelhantes às outras carnes e
pode ser usada nas dietas de pessoas normais ou do grupo de risco, porque o
bom filé de 100 gramas de lombo de pernil cozido proporciona apenas 69 a 82
mg de colesterol, ou seja, cerca de 25% do total das 300 mg permitidas.

• O homem necessita consumir em média de 2000 a 2400 quilocalorias para
atender às suas necessidades diárias. Ao consumir 150 gramas de Lombo
cozido, ele estará consumindo apenas 270 kcal, ou seja, bem menos do que
um Hambúrguer (600 kcal) ou 150 gramas de batatas fritas (400 kcal).

• Em razão as semelhanças fisilógicas e ou anatômicas a exemplo do sistema
cardiovasculares, fazem do suíno a grande opção da medicina para aumentar a
sobrevivência das pessoas. Do suinos pode ser obtido várias susbT6ancias e ou
aplicações vitais para o bem do homem, como:

– A Insulina, obtida do pâncreas suíno;

– Implantes de ilhotas pancreáticas em pessoas diabéticas, evitando injeções
de insulina;

– Hormônio ACTH extraído da glândula pituitária, usado em medicina humana
no tratamento de artrites e doenças inflamatórias.

– Medicamentos obtidos a partir da tireóide para pessoas que têm glândulas
tireóides pouco ativas;

– Enxertos temporários de pele em caso de queimaduras com descontinuida-
de de pele humana;

– Heparina, substancia obtida a partir da mucosa intestinal para conter
hemorragias humanas;

– Válvulas cardíacas transplantadas para o ser humano. Elas tem menos
rejeição pelo organismo que as artificias e resistem mais às infecções.

Conclusão

No atual mercado, globalizado e onde a definição de compra é do cliente, a
responsabilidade e competência na elaboração do produto e serviço é da empresa
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e este é o grande valor. Os clientes e consumidores reconhecem o valor percebido
do produto com QUALIDADE, SEGURO e com PREÇO COMPETITIVO. O futuro
do comércio da carne depende fundamentalmente dos aspectos de honestidade,
transparência, disponibilidade de informações detalhadas, garantia da qualidade e
flexibilidade para mudanças. A indústria precisa ter liderança gerencial avançar no
controle preditivo da qualidade e quantidade da carne. Assim, as formas de gerenciar
a qualidade na industria agropecuária e de alimentos também exige mudanças.
Esforços continuam sendo investidos para a Garantia da Qualidade "From Farm to
Fork", funcionando como uma verdadeira rede de network, com mesmos objetivos e
grandes elos de parcerias de negócios.
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U.S. PORK QUALITY ASSURANCE PROGRAMS

David G. Pyburn

D.V.M. National Trichinae Coordinator
USDA APHIS Veterinary Services

Today, in the U.S. and other industrialized countries, we live in societies that have
an abundance of food. This has caused a shift from an emphasis on quantity in food
production to an increasing emphasis on the quality of the food produced. This quality
aspect of a food product can be an intrinsic property of the product itself, such as
the wholesomeness, or it can be an extrinsic property of the food product that the
consuming public deems important.

Retailers, the food service industry, export markets, and consumers are now asking
that production practices and/or food products be "certified" or "verified", meaning the
products are produced under certain Good Production Practices (GPPs). It is not an
issue of trust; it is an issue of reassurance or "trust with verification". The end product
users are asking that a credible "third party" assure them that the production practices
they see as important are implemented in the production chain for the food product.

The veterinarian’s role in production agriculture quality

Assurance Systems Who is better qualified to be the on-farm verifier for production
agriculture quality assurance or certification systems than the production agriculture
veterinarian? He or she is a highly trusted member of society with extensive knowledge
of animal agriculture, animal health, production, animal husbandry, and food safety.
The veterinarian is, at this point, the individual most qualified to be the on-farm verifier
for the production practices that add value to food animal products.

Veterinarians have in the past and will continue in the future to fill a very vital role
as an on-farm educator of animal agriculture GPPs. Veterinarians play a key role in
influencing of producers, and they are able to reinforce to the producer his or her role
in assuring the safety and quality of the meat they produce. For the U.S. pork industry,
veterinarians have been extremely successful in doing this through the National Pork
Board’s Pork Quality Assurance program.

Pork quality assurance SM (PQA) program

Since 1989 U.S. pork producers have utilized the PQA Program to ensure that the
pork produced from their animals was as safe as possible. The primary goals of this
educational program is to prevent antimicrobial residues in pork and to improve on-farm
herd health thus resulting in lower overall usage of antimicrobials in the animals and
theoretically fewer microbes delivered further down the pork production chain. This
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program also helped to raise the pork producer’s awareness of their on-farm food safety
responsibilities.

The PQA Program lays out 10 Good Production Practices (GPPs) focusing on
medication usage, swine health, and feed management for the industry. These GPPs
instruct producers on pig management practices that result in higher quality and safer
pork (Table 1).

Table 1 — 10 Good Production Practices Recommended in the PQA program (National
Pork Board)

1. Identify and track all treated animals 2. Maintain medication and
treatment records

3. Properly store, label and account for all 4. Use a valid veterinarian/client/patient
drug products and medicated feeds relationship as the basis for

medication decision-making
5. Educate all employees and family 6. Use drug residue tests when
members on proper administration appropriate
techniques
7. Establish and implement an efficient 8. Provide proper swine care
and effective herd health
management plan
9. Follow appropriate on-farm feed and 10. Complete the Quality Assurance
commercial feed processor procedures Checklist every year and the education

card every two years

The PQA Program has been so successful that many meat packers only accept
pigs from producers who are certified in the PQA Program. This has become part of
their in-plant HACCP monitoring plan. This program is designed to educate producers
on the GPPs needed for the production of a high quality and safe pork product. The
program, at this time, does not certify or verify that producers are actually performing
the practices that they have been educated on.

The veterinarian’s role in production agriculture certification sys-
tems

With the institution of Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) as the food
safety system in packing plants in the U.S., and with the food safety demands of
today’s consumers, simple education without verification of production practices may
no longer be enough. In the worldwide pork industry the United Kingdom, Denmark,
and the Netherlands have seen this occur and as a result they have developed national
certification programs focused on the specific quality, safety, and production concerns
of their consumers. These programs require that producers maintain certain GPPs,
and they must be certified as maintaining these practices by a credible, knowledgeable,
and trained verifier. Veterinarians have contributed to the success of these programs
by filling the roles of on-farm educators and on-farm verifiers.
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In the first role, as the on-farm educator, the veterinarian, armed with information
on the established standards for the GPPs required for certification, informs the
producer of how to implement the required GPPs. In the U.S. Trichinae Certification
Program, a pork safety program that is currently being developed by the U.S. pork
industry and United States Department of Agriculture (USDA), one of the roles of the
"Qualified Accredited Veterinarian" (QAV) is to ensure that producers enrolling sites in
the program are informed of how Trichinella infection risk factors can be minimized on
farms. This is done through education and assistance with rodent control procedures,
wildlife control procedures, biosecurity practices, and carcass disposal practices at the
pork production site. In order to become "qualified" to do this, the veterinarian has
been through USDA training on the on-farm risk factors for transmission of Trichinella
spiralis to pigs.

In the second role, that of an on-farm verifier for a certification program, the
veterinarian comes to the production site as the "eyes and ears" of the certifying
organization. The veterinarian is the auditor of the production practices. In this role, the
veterinarian makes no judgment as to the suitability of the site for certification, he or she
simply reports whether or not the GPPs are adhered to. This is done by inspecting the
management practices in place on the farm and by reviewing the farm records where
implementation of these management practices is documented. The veterinarian fills
out an official USDA program audit form based on what they see on the farm and in the
records. This completed audit form is then sent to the certifying organization, USDA,
for a determination of whether the site merits certification. The veterinarian has the
responsibility to completely and accurately report what is occurring on the production
site in regards to the required program GPPs.

The USDA Trichinae certification program for the U.S. pork industry

Trichinella spiralis is a parasitic nematode affecting animals and people. The
disease, trichinellosis, is acquired by consuming encysted larvae of T. spiralis in muscle
tissue from an infected animal. Consumption of undercooked pork has traditionally
been a common source of trichinellosis in humans worldwide. In the U.S. the
prevalence of this organism in pork has dropped sharply due to changes in swine
management practices within the U.S. pork industry. In 1900, greater than 2.5% of
the pigs tested were found to be infected with Trichinella. The infection prevalence
declined to 0.95% in the 1930’s, 0.63% in 1952, 0.16% in 1965, and 0.12% in 1970.
The USDA National Animal Health Monitoring System’s National Swine Survey in 1995
showed an infection rate of 0.013%. The same survey in 2000 demonstrated that
the infection rate in U.S. swine had fallen to 0.007%. Even with this evidence that
Trichinella is very rarely found in U.S. swine, U.S. pork still is stigmatized by public
perception due to lack of consumer education. In 1994, the meat safety question
asked most frequently by consumers contacting the USDA’s Meat and Poultry Hotline
concerned Trichinella in pork. This fear of Trichinella causes consumers to either
overcook or simply avoid eating pork. Trichinella is also an impediment to reaching
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full market potential internationally. Many countries require that U.S. fresh pork be
further processed or tested before it can be exported into the country.

In the mid 1980s, the convergence of three factors provided a powerful rationale
for the development of industry supported programs to improve food safety in the U.S.
First, the prevalence of Trichinella in U.S. swine reached such a low level that disease
free status could be envisioned. Second, there was recognition by U.S. pork industry
leaders that international markets were closed to U.S producers and U.S. pork products
because of the now inaccurate perception that U.S. produced pork had a comparatively
high risk of being infected with Trichinella. Finally, the development of a rapid, ELISA
based diagnostic test provided a relatively inexpensive tool, which could be utilized in
a control program.

The U.S. Trichinae Certification Program is a developing USDA program based
on scientific knowledge of the epidemiology of Trichinella spiralis and numerous
studies demonstrating how specific GPPs can prevent exposure of pigs to this
zoonotic parasite. This program is a model program for on-farm assurance of
product safety. The International Commission on Trichinellosis in their publication,
Recommendations on Methods for the Control of Trichinella in Domestic and
Wild Animals Intended for Human Consumption , states that, "Modern swine
production systems reduce or eliminate risks of swine infection with Trichinella and
testing of individual animals raised under these conditions could be eliminated."
(Gamble, H.R., Bessonov, A.S., Cuperlovic, K., Gajadhar, A.A., Knapen, F. van,
Noeckler, K., Schenone, H. And Zhu, X. 2000, Vet. Parasitol. 93: 393-408). This
publication continues with details of the requirements of such production systems. The
Trichinae Certification Program meets these standards in all respects.

The U.S. Trichinae Certification Program is regulated by the USDA. Collaborative
efforts between the Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), the Food
Safety Inspection Service (FSIS), and the Agricultural Marketing Service (AMS)
verify that certified pork production sites manage and produce pigs according to the
requirements of the program’s GPPs and verify the identity of pork from the certified
production site through slaughter and processing. The GPPs that are employed and
audited in the ongoing U.S. Trichinae Certification Program pilot study are as follows:

1. All non-breeding swine entering the site have either originated from certified
pork production sites or, in the case of swine less than 5 weeks old, have
originated from either a certified or non-certified pork production site. The source
herd Trichinae Identification Number (TIN) must be documented in an animal
movement record.

2. Sources of feed or feed ingredients meet Good Manufacturing Practices, as
defined in this program or quality assurance standards recognized by the feed
industry and documentation to this effect is maintained at the site.

3. Swine feed supplies at the site must be prepared, maintained and handled
in a manner such that the feed is protected from possible exposure to or
contamination by rodents or wildlife. Rodent control procedures must be in
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place and maintained in the interior and around the exterior of the swine
feed preparation and storage facilities. An up-to-date rodent control logbook
documenting these practices is maintained at the site.

4. Exclusion and control of rodents and wildlife at the site are to a level such that
fresh signs of activity of these animals are not observed in the swine production
or feed preparation and storage areas. Rodent control procedures must be in
place and maintained in the interior and around the exterior of the swine housing
and feeding facilities. The producer maintains at the site an up-to-date rodent
control logbook with a site diagram, or maintains comparable records from a
Pest Control Operator. All records are updated on at least a monthly basis. In
addition, domesticated animals, including pets such as dogs and cats, must be
excluded from the swine housing and feeding areas and feed preparation and
storage areas at the site.

5. Wildlife carcasses are not intentionally fed to swine. Swine shall not have access
to wildlife harborage or dead or live wildlife at the site. This harborage limitation
includes wood lots and other natural wildlife access areas.

6. If meat-containing waste is fed to swine, the pork production site must hold a State
license to feed such waste. Cooking times and temperatures must be consistent
with State and Federal regulations and up-to-date records of waste feeding and
cooking practices must be maintained at the site. Cooked waste products that
are stored prior to feeding must not be contaminated with uncooked material.
Uncooked household waste must not be fed to swine.

7. Procedures are in place and are carried out that call for the prompt removal
and proper disposal of swine carcasses found in pens in order to eliminate the
opportunity for cannibalism, as well as to prevent attraction of rodents or wildlife.
These procedures must be documented in an animal disposal plan.

8. General hygiene and sanitation of the production site is maintained at all times
such that rodents and wildlife are not attracted.

• Solid waste (facility refuse) must be contained in covered receptacles and
regularly removed from the site to prevent rodent and wildlife access and
attraction.

• Spilled feed must be regularly removed and properly disposed of.

9. Animal arrivals and departures from the site must be documented in an animal
movement record and take place in a manner that ensures that swine can be
traced to/from that particular certified production site.

10. All records required under the Trichinae Certification Program must be up to
date and must be readily available for inspection at the enrolled or certified pork
production facility.
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In the U.S. Trichinae Certification Program, certified sites are subject to random
audits conducted by the USDA. Random audits are intended to verify that the program’s
GPPs are maintained between audits and to assure that the audit process is conducted
in a consistent manner across the program.

For pigs originating from certified sites to be sold into commerce, the swine
slaughter facility must have in place a procedure by which pigs from certified sites, and
edible pork products derived from pigs from certified sites, are segregated from pigs
and edible pork products originating from non-certified sites. This process is verified
by the USDA Food Safety and Inspection Service.

Swine slaughter facilities processing pigs from certified sites are responsible for
conducting Trichinella testing of pigs originating from certified production sites. On
a regular basis, statistically valid samples of pigs from certified herds are tested at
slaughter to verify that on-farm trichinae-infection risk reduction practices are working.
This process verification testing is performed using a USDA approved tissue or
blood-based postmortem test, and is regulated by the USDA Agricultural Marketing
Service.

Uniform program standards stating the requirements of this program have been
developed and federal regulations in support of the program are currently being
developed. When these regulations are completed and approved, the current pilot of
the U.S. Trichinae Certification Program will conclude, and the official USDA Trichinae
Certification Program will be launched and available to the U.S. pork industry.

The Trichinae Certification Program will document the safety of pork produced
under scientifically-proven methods for raising pigs free from risk of exposure to
Trichinella spiralis. The safety of pork originating from pigs not raised under the
standards of this program will continue to be assured through existing methods of
carcass testing, cooking, and/or freezing. The Trichinae Certification Program is an
approach to food safety that holds the promise of being superior to individual testing
of pigs at slaughter which is the Trichinella inspection process currently being used
by countries the U.S. competes with in the international marketplace. Certification
will allow the U.S. to better compete in the fresh pork international market and it will
help change the perceptions of pork held by domestic consumers. In addition, the
implementation of the Trichinae Certification Program will provide an infrastructure for
tackling more complex on-farm quality assurance and food safety issues. This program
is seen as the model for future animal agriculture certification programs.
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