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No princípio, criou Deus os céus e a terra. 

E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas chamou 

Mares. E viu Deus que era bom. 

E disse Deus:  

Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto 

segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a 

terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore 

frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie.  

E viu Deus que era bom.  

E disse Deus: Produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie; gado e 

répteis, e bestas-feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. 

E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o 

fôlego da vida: e o homem foi feito alma vivente. 

Gêneses 1:1,10-12,24; 2:7 
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RESUMO 
 
O ferro é vital para todas as células e está presente em todos os organismos 

vivos. A anemia ferropriva é um sério problema na produção de suínos. Leitões 

lactentes criados sobre pisos que não sejam de terra e que têm o leite materno 

como única fonte de ferro, apresentam anemia ferropriva. Existe também 

preocupação com o metabolismo do ferro nos suínos na fase de terminação. 

Nesses animais a alimentação representa em torno de 70% do custo de 

produção. A retirada dos suplementos micromineral e vitamínico pode significar 

uma prática vantajosa na produção de suínos. A utilização de enzimas exógenas, 

como a fitase, permite um melhor aproveitamento de nutrientes, incrementando a 

utilização do fósforo, dos aminoácidos e da energia. Pela importância que exerce 

o ferro no organismo animal foram desenvolvidas pesquisas visando avaliar o 

desempenho de diferentes fontes de ferro na prevenção da anemia ferropriva dos 

leitões lactentes e sua influência sobre parâmetros sangüíneos bem como no 

efeito da utilização de enzimas exógenas sobre o metabolismo do ferro e sobre o 

sistema imune de animais de terminação por meio da avaliação de constituintes 

sanguíneos relacionados ao metabolismo do ferro e determinação de elementos 

da resposta imunológica humoral. Na avaliação dos leitões objetivou-se analisar o 

uso de diferentes fontes de ferro sobre o desempenho, a prevenção da anemia 

ferropriva, a mortalidade e diarréia em leitões. Os animais foram divididos em 

cinco tratamentos: T1 – ferro dextrano 200mg intramuscular, dosagem única, no 

terceiro dia de idade; T2 – terra à vontade aos leitões diariamente do terceiro ao 

décimo dia e do 11º ao 19º dia com intervalo de um dia; T3 – terra à vontade aos 

leitões diariamente do terceiro ao décimo dia e do 11º ao 19º dia com intervalo de 

dois dias; T4 – terra à vontade aos leitões do terceiro ao 19º dia; T5 – suplemento 

alimentar ultra-precoce rico em ferro quelatado em pó (SAUP) oferecido do 

terceiro ao 11º dia, dia sim dia não. O ferro dextrano, a terra e o SAUP foram 

eficientes no desempenho de leitões no período de aleitamento e não 

influenciaram o consumo de ração e a viabilidade. As três diferentes fontes de 

ferro estudadas não influenciaram os valores obtidos do leucograma e também 

foram eficientes na prevenção da anemia ferropriva em leitões. Nos valores 

médios obtidos para hemoglobina e hematócrito, os animais suplementados com 

ferro dextrano apresentaram valores superiores àqueles tratados com terra e 

SUAP. As diferentes fontes de ferro utilizadas não influenciaram a contagem de 
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hemácias, concentração de hemoglobina globular média, RDW (Red Cell 

Distribution Width), contagem de reticulócitos, contagem de plaquetas, 

capacidade total de ligação do ferro, concentrações de ferro no fígado e baço e 

incidência de diarréia. O volume globular médio em T1 foi maior que T2 e T5. A 

hemoglobina globular média em T1 apresentou valores superiores quando 

comparado com T2. Os animais suplementados com SAUP apresentaram valores 

inferiores de ferro sérico quando comparados com os outros tratamentos. O nível 

de ferritina sérica foi inferior nos leitões do T4 quando comparados àqueles do T1. 

Com relação ao índice de saturação de transferrina, os animais suplementados 

T3 e T5 apresentaram valores inferiores a T1. Os resultados encontrados neste 

experimento mostram que as diferentes fontes de ferro foram eficientes na 

prevenção da anemia ferropriva e desempenho de leitões lactentes. Nos animais 

na fase de terminação o presente estudo foi desenvolvido com objetivo de: 1-

avaliar o metabolismo do ferro 2 - avaliar o sistema imune por meio da 

quantificação de componentes sanguíneos relacionados ao metabolismo do ferro 

e 3 - determinar elementos da resposta imunológica humoral, em suínos 

recebendo dietas contendo fitase, níveis reduzidos de fósforo inorgânico (Pi) e 

sem suplemento micromineral e vitamínico. Foram utilizadas 48 fêmeas suínas de 

linhagem comercial, com peso inicial de 60kg, distribuídas em seis tratamentos 

com oito animais em cada grupo. A colheita de sangue foi feita em um grupo de 

24 animais com 100kg e outro grupo de 24 animais com 120kg. Tratamentos: 1. 

Ração basal (grupo controle), 2. Ração 1 sem suplemento micromineral e 

vitamínico, 3. Ração 2 com fitase, 4. Ração 2, sem 1/3 de fósforo inorgânico (Pi) e 

com fitase, 5. Ração 2, sem 2/3 de Pi e com fitase, 6. Ração 2, sem Pi e com 

fitase. Os resultados encontrados neste experimento mostram que a redução do 

fósforo inorgânico, a retirada do suplemento vitamínico e mineral, bem como a 

adição da fitase, em dietas para suínos em terminação, não desencadeiam 

alterações significativas no metabolismo do ferro, nos parâmetros hematológicos, 

bioquímicos e de imunidade humoral. 

Palavras chave: suíno, parâmetros sanguíneos, ferro dextrano, fitase, sistema 
imune. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O uso de ferro vem de longa data, entretanto existe um espaço extenso 

entre o uso empírico do ferro, o descobrimento do ferro na hemoglobina e o fato 

de que a deficiência de ferro pode causar anemia microcítica hipocromica. Neste 

contexto o interesse da medicina no metabolismo do ferro ainda é grande porque 

em torno de 30% da população do mundo sofre de anemia ferropriva (LEE et al., 

1998; LORENZI et al., 2003, FAILACE, 2003).   

Em torno de 65% do ferro orgânico é encontrado na molécula de 

hemoglobina. Uma parcela é estocada no fígado, na mioglobina, citocromo e em 

vários sistemas enzimáticos, e uma pequena quantidade no plasma sangüíneo. 

Entre 20% e 30% do ferro do organismo é armazenado na forma de ferritina e 

hemossiderina nos hepatócitos e sistema fagocítico mononuclear (GRIFFITHS, 

1989; LIEU et al., 2001). A deficiência de ferro determina, de forma variável, 

alterações no processo de respiração celular, com conseqüente prejuízo a todo 

organismo (SOBESTIANSKY et al., 1999; SVOBODA, et al., 2004).  

A função do ferro no transporte de oxigênio e na respiração da célula é 

de suma importância para a vida, de forma que muitos pesquisadores têm se 

preocupado com as diferentes fases do metabolismo do ferro sendo por isto 

compreensível a existência de grande quantidade de literatura. Neste contexto, 

alguns trabalhos têm sido publicados envolvendo suínos como modelo em 

pesquisas biomédicas, inclusive nas áreas de imunologia neonatal na qual 

existem lacunas de conhecimento sobre como a deficiência de ferro influencia o 

desenvolvimento do sistema imune (ERIKSON et al., 1998; SVOBODA et al. 

2004). Recentemente SVOBODA et al. (2004) fizeram referência sobre falha na 
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atividade mitótica de linfócitos in vitro e mudanças na distribuição de linfócitos no 

sangue de leitões com deficiência de ferro. 

A importância do ferro na produção de suínos também vem de longa 

data. Já em 1923 pesquisadores reconheceram que a anemia dos leitões 

lactentes que causava sérios prejuízos à produção de suínos, estava relacionada 

à deficiência de ferro. Em 1952 os pesquisadores London e Twigg conseguiram 

sintetizar um complexo a base de ferro dextrano cuja dose única aplicada via 

parenteral era suficiente para prevenir a anemia ferropriva dos leitões. Acreditou-

se que o problema do controle da anemia ferropriva estava resolvido, porém, a 

intensificação da produção de suínos e a preocupação com o alto custo relativo 

da dose de anti-anêmicos, aplicados via parenteral, levaram pesquisadores a 

preocuparem-se com a busca de alternativas tais como, por exemplo, o 

fornecimento de ferro por via oral (SCHULZE-STEINEN, 1966).  

Em nosso meio, na década de sessenta, com a introdução de 

modernas e eficientes técnicas de criação, assim como com a intensificação da 

exploração do suíno tipo carne, em substituição ao tipo banha, a anemia 

ferropriva angariou posição de destaque entre as patologias que afetam o suíno 

(SOBESTIANSKY & SOBESTIANSKY, 1975).  

Nas criações confinadas o piso de concreto, foi considerado como um 

avanço tecnológico que permitia maior eficiência no controle profilático. 

Posteriormente foi verificado que a manutenção dos leitões sobre piso de 

concreto e privados de fonte suplementar de ferro era o motivo de alta taxa de 

mortalidade de leitões lactentes causadas pela anemia ferropriva, ou seja, anemia 

originada pela deficiência de ferro. Além disso, verificou-se posteriormente que 

suínos que passavam por um quadro de anemia ferropriva, tinham ganho de peso 

muito menor do que seus irmãos da mesma leitegada (MORES et al., 1998). 
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A incorporação de ferro na ração da matriz em gestação e/ou da ração 

fornecida aos leitões lactentes não resolveu o problema. A aplicação de produtos 

à base de ferro dextrano foi então proposta para o controle da anemia ferropriva. 

Com relativa freqüência verificou-se que em leitões lactentes tratados com 

aplicações via parenteral com composto de ferro ocorria um aumento na 

incidência de doenças do aparelho digestivo, de origem bacteriana, que cursavam 

clinicamente com diarréia mais ou menos severa. Comprovou-se que este fato 

estava relacionado ao excesso de ferro circulante o que favorecia o crescimento 

da população bacteriana. Posteriormente, para controle da anemia ferropriva e 

dos transtornos digestivos causados por bactérias oportunistas optou-se, 

experimentalmente, pelo fornecimento de terra rica em ferro fornecida em “cochos 

específicos” para os leitões lactentes, demonstrando assim que a terra mostrou-

se eficiente no desempenho, prevenção da anemia e, conseqüentemente,  baixos 

índices de mortalidade (NUNES, 1980; LOPES, 1982; SANTANA, 1982; 

SAMPAIO, 1998). 

Há também preocupação com relação ao metabolismo do ferro nos 

animais em terminação. Nesses animais a alimentação representa em torno de 

70% do custo de produção. A retirada dos suplementos micromineral e vitamínico 

pode significar uma prática vantajosa na produção de suínos (NUNES, 2000). 

Essa alimentação baseia-se em ingredientes de origem vegetal, em especial 

milho e farelo de soja, que apresentam cerca de dois terços do seu fósforo 

complexado com a molécula de ácido fítico (fitato), não podendo, portanto, ser 

utilizado pelos animais monogástricos porque estes não sintetizam a enzima 

fitase, necessária para hidrolisar o referido complexo. O fitato, forma complexos 

com minerais tais como cálcio, cobre, magnésio, zinco, ferro, e fósforo diminuindo 

a disponibilidade desses minerais (FURTUNATO, 2002; LUDCKE et al., 1998; 
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COSTA et al., 2004). A utilização de enzimas exógenas permite um melhor 

aproveitamento de nutrientes, incrementando a utilização do P, dos aminoácidos 

e da energia, particularmente por meio do uso da enzima fitase (TEJEDOR et al., 

2001). A fitase atua nas ligações do grupo fosfato, liberando o P e outros minerais 

que fazem parte dessa molécula como o magnésio, cobre, ferro e zinco 

(MOREIRA, et al., 2003).  

O fósforo é um nutriente essencial em vários processos metabólicos 

dos animais, contudo, os movimentos ambientalistas têm pressionado no sentido 

de reduzir este nutriente altamente poluente, que pode ser excretado em maior ou 

menor quantidade, dependendo da manipulação das fórmulas das dietas e das 

enzimas adicionadas (TEJEDOR et al.2001). 

A importância do estudo do ferro orgânico envolvendo sua biologia e 

homeostase reside também no fato de fornecer subsídios para o entendimento da 

sua interação com o sistema imune (HENTZE et al., 2004; SVOBODA et al., 

2004). 

Considerando que o excesso e deficiência de ferro podem causar 

morte celular, os níveis desse elemento têm que ser controlado e limitado. Uma 

das conseqüências patológicas sistêmicas é a acumulação crônica de ferro nos 

tecidos (hemocromatose). O duplo desafio para evitar a deficiência e excesso de 

ferro requer distintos mecanismos para alcançar a homeostase nas células, 

tecidos e todo o sistema orgânico (HENTZE et al., 2004) 

Pela importância que exerce o ferro no organismo animal foram 

desenvolvidas pesquisas visando avaliar o desempenho de diferentes fontes de 

ferro na prevenção da anemia ferropriva dos leitões lactentes e sua influência 

sobre parâmetros sangüíneos bem como no efeito da utilização de enzimas 

exógenas sobre o metabolismo do ferro e sobre o sistema imune de animais de 
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terminação por meio da quantificação de componentes sanguíneos relacionados 

ao metabolismo do ferro e determinação de elementos da resposta imunológica 

humoral. 
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CAPÍTULO 2 
 

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES FONTES DE FERRO NA PREVENÇÃO DA 
ANEMIA FERROPRIVA E NO DESEMPENHO DE LEITÕES LACTENTES 

RESUMO 

A anemia ferropriva continua sendo um sério problema na produção intensiva de 

suínos. Leitões lactentes que têm como única fonte de ferro o leite materno 

apresentam anemia ferropriva. O ferro é vital para todas as células e está 

presente em todos os organismos vivos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso 

de diferentes fontes de ferro na prevenção da anemia ferropriva e no  

desempenho em leitões lactentes. Os animais foram divididos em cinco 

tratamentos: T1 – aplicação intramuscular de 200mg de ferro dextrano no terceiro 

dia de idade; T2 – terra à vontade aos leitões diariamente do terceiro ao décimo 

dia e do 11º ao 19º dia com intervalo de um dia; T3 – terra à vontade aos leitões 

diariamente do terceiro ao décimo dia e do 11º ao 19º dia com intervalo de dois 
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dias;T4 – terra à vontade aos leitões do terceiro ao 19º dia; T5 – suplemento 

alimentar ultra-precoce rico em ferro quelatado em pó (SAUP) oferecido do 

terceiro ao 11º dia, dia sim dia não. O ferro dextrano aplicado no terceiro dia de 

vida, a terra e o SAUP foram eficientes no desempenho de leitões no período de 

aleitamento e não influenciaram no consumo de ração nem a taxa de viabilidade. 

As diferentes fontes de ferro estudadas não influenciaram os valores obtidos para 

o leucograma e também foram eficientes na prevenção da anemia ferropriva dos 

leitões lactentes. Com relação aos níveis de hemoglobina e hematócrito, os 

animais suplementados com ferro dextrano apresentaram valores superiores 

quando comparados aos que recebem terra e SUAP. O T4 pode ser uma opção 

técnica e econômica recomendável, pois a taxa de viabilidade foi de 100% e não 

houve diferença no ganho de peso em relação aos outros tratamentos como 

também a suplementação de ferro foi eficiente na prevenção da anemia. Pode-se 

sugerir que a disponibilidade do ferro na terra para leitões lactentes não só 

depende da concentração de ferro na terra, mas também de outras variáveis. Os 

resultados mostram que as diferentes fontes de ferro foram eficientes na 

prevenção da anemia ferropriva e no desempenho de leitões lactentes. 

Palavras chaves: Ferro dextrano, parâmetros sangüíneos, suíno, terra.  

ABSTRACT 

 

CHAPTER 2 
EVALUATION OF DIFFERENT SOURCES OF IRON IN THE PREVENTION OF 

IRON DEFICIENCY ANEMIA AND PERFORMANCE OF SUCKLING PIGLETS 

 

Iron deficiency anemia is a major problem in pig production. Suckling piglets 

raised on non-land floors and have maternal milk as the only source of iron 

develop anemia. Iron is vital for all cells and it is present in all living organisms. 

The objective of this work was to evaluate the use of different sources of iron on 

the performance and the prevention of the iron deficiency anemia in pigs. Piglets 

were sorted into five treatments: T1 – single intramuscular injection of 200mg of 

dextran iron in the third day of age; T2 - free daily access to land to piglets from 

the third to the tenth day of age and access every other day from the eleventh to 

the nineteenth day; T3 -free daily access to land to piglets from the third to the 

tenth day of age and access every two days from the eleventh to the nineteenth 

day; T4 - free daily access to land to piglets from the third to the nineteenth day of 
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age; T5 - iron chelate-rich alimentary powder supplement (SAUP) available every 

other day from the third to the eleventh day of age. Dextran iron, land and SAUP 

were effective on the performance of suckling piglet and did not influence the 

consumption of ration or viability rates. The different sources of iron studied did not 

influenced leukocyte count but were efficient in the prevention of iron deficiency 

anemia in pigs. Animals supplemented with dextran iron presented superior 

hemoglobin and hematocrit values when compared with the ones that receive land 

and SUAP. The different sources of iron used did not influence erythrocyte count, 

globular hemoglobin average concentration, red cell distribution width, reticulocyte 

count, platelet count, total iron binding capacity, iron deposition in the liver and 

spleen and incidence of diarrhea. The mean globular volume in T1 was greater 

that T2 and T5. The mean globular hemoglobin values were higher in T1 when 

compared with T2. The animals supplemented with SAUP presented inferior 

values of seric iron when compared to the other treatments. The level of seric 

ferritin in T4pigs was inferior when compared to T1. Regarding the transferrin 

saturation index, the supplemented animals of T3 and T5 presented inferior values 

than T1. The results found in this experiment show that the different sources of 

iron were efficient in the prevention of iron deficiency anemia and the performance 

of suckling piglets. 

KEY WORDS: Dextran iron, blood parameters, land, swine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A anemia ferropriva tem motivado uma série de estudos por parte dos 

pesquisadores desde 1923. Sabe-se que os leitões nascem com uma reserva de 

aproximadamente 50mg de ferro e necessitam de 7mg/dia nas primeiras semanas 

de vida para seu crescimento normal. Como o leite da porca só pode fornecer 

cerca de 1mg/dia, há assim, um déficit de 6mg/dia, ocasionando a anemia 

ferropriva clinicamente evidente, 10 a 14 dias após o nascimento do leitão, 

decorrente da diminuição na biosíntese de hemoglobina caso alguma fonte extra 

de ferro não for utilizada (LOPES, 1982; SVOBODA & DRÁBEK, 2003; 

SVOBODA et al., 2004; JOHANSSON et al., 2005). 

Conforme AMARAL et al. (1995) e SOBESTIANSKY et al. (1985, 

1999), a mortalidade decorrente da anemia ferropriva em criações em que os 

leitões recebem ferro somente através do leite materno varia entre 6% e 60%, 

principalmente em rebanhos de suínos confinados. Segundo LOPES (1982) o 

ferro se destaca entre os minerais essenciais para suínos como elemento vital no 
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desempenho de leitões. Sua deficiência tem influência negativa no 

desenvolvimento e na sobrevivência desses animais.   

Nas últimas décadas tem-se procurado determinar os níveis e formas 

ideais de suplementação de ferro para leitões lactentes, bem como melhorar a 

forma de sua utilização, através de pesquisas sobre formas de apresentação de 

produtos e sobre vias de administração. Quanto às vias de fornecimento de ferro 

foram testadas aplicações parenterais de ferro dextrano, administração via oral de 

pastas ou comprimidos, pincelamento das tetas das porcas com solução de sais 

ferrosos e fornecimento de terra rica em ferro. Nos últimos anos, o método de 

eleição para a prevenção da anemia ferropriva tem sido a suplementação de ferro 

através da aplicação intramuscular ou subcutânea de compostos orgânicos de 

ferro (NUNES et al., 1981,1997; LOPES, 1982; SANTANA, 1982; BRUININX et 

al., 2000; VERMEER et al., 2002; WEI, 2005).  

Em leitões tratados via oral, com ferro, a absorção é regulada em 

função das reservas do mineral e atividade da eritropoetina. A aplicação de ferro 

perturba este mecanismo de regulação e o ferro fica disponível em excesso. O 

ferro administrado oralmente é mais rapidamente disponível para a eritropoese do 

que o ferro dextrano injetável. A explicação poderia estar no fato do ferro dextrano 

passar pelo sistema mononuclear fagocitário antes de estar disponível para 

incorporação à transferrina (EGELI & FRAMSTAD, 1999). Aproximadamente 50% 

do ferro dextrano injetável é absorvido pelas células epiteliais no local da 

aplicação. (KOLB & HOFMANN, 2005). 

O sistema confinado não permite o contato do leitão com a terra, 

acarretando assim deficiência de ferro, elemento de vital importância no 

desenvolvimento dos leitões durante o período de aleitamento, diferentemente do 

que ocorre em sistema intensivo de suínos criados ao ar livre (SISCAL). Se os 
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leitões têm acesso a terra, que apresenta níveis elevados de ferro, não há 

necessidade de aplicação suplementar de ferro dextrano como preventivo à 

anemia ferropriva (SOBESTIANSKY et al., 1999; SZABO & BIKEI, 2002). A 

suplementação de ferro por intermédio do acesso à terra tem mostrado ser uma 

alternativa recomendável do ponto de vista técnico e econômico, sendo eficiente 

no desempenho e na prevenção de anemia, apresentando baixos índices de 

mortalidade (NUNES, 1980; LOPES, 1982; SANTANA, 1982; NUNES et al., 

1997).  

O ferro torna-se insolúvel quando o pH é menor que três, a menos que 

esteja ligado a um composto solúvel. Suplementos ou ingredientes de alimentos 

podem influenciar a solubilidade do ferro no lúmen intestinal. Aminoácidos são 

capazes de aumentar sua absorção. O efeito de aminoácidos na absorção do 

ferro tem sido motivo de estudos em humanos e em ratos. O ferro aminoácido 

quelato é uma possibilidade de suplementação oral em suínos. O ferro quelato 

permanece intacto no trato gastrointestinal devido sua alta estabilidade e é 

absorvido como complexo aminoácido ou pequenos peptídeos.  Uma alta taxa de 

absorção é alcançada. Acredita-se que quelatos podem atravessar a barreira 

placentária, no entanto, não se obteve sucesso com porcas gestantes tratadas 

com quelato de ferro aminoácido. O ferro quelato como única fonte de ferro, na 

forma liquida, oferecido para leitões na fase de amamentação não foi totalmente 

eficiente. No entanto, o acesso voluntário ao suplemento alimentar contendo ferro 

quelatado em pó com 110.000mg·kg-1 de ferro houve prevenção da anemia na 

maioria dos leitões e também o ganho de peso foi comparável a leitões tratados 

com ferro dextrano via intramuscular (NUNES, 1980; YU et al., 2000; SVOBODA 

& DRÁBEK, 2003, HOFFBRAND, et al., 2004). 
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Por outro lado tem sido sugerido que a aplicação parenteral de ferro 

pode levar ao aumento na ocorrência de doenças de origem bacteriana tais como 

diarréia e poliartrite. O ferro pode lesar diferentes tecidos por catalisar a reação 

que converte peróxidos de oxigênio em íons radicais livres, que destroem a 

membrana celular, proteínas e o DNA (ZAGO et al., 2001; SZABO & BIKEI, 2002). 

É importante salientar também que no organismo não há via de excreção do ferro, 

mas ocorrem perdas através da pele, das mucosas e perdas de sangue 

(LORENZI, et al., 2006).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de diferentes fontes de ferro 

na prevenção da anemia ferropriva e sobre o desempenho de leitões lactentes.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Local 

O experimento foi realizado na Fazenda Bonsucesso  localizada no 

município de Senador Canedo, Estado de Goiás, no período de 07 de junho a 09 

de agosto de 2006.  

2.2 Animais, ração e tratamentos 

Foram utilizadas 20 leitegadas híbridas (202 leitões) procedentes de 

porcas clinicamente saudáveis, de mesma ordem de parto, mesma linhagem, 

mantidas em confinamento. Oito dias antes da data prevista para o parto, as 

porcas foram transferidas da gestação para maternidade sendo alojadas em celas 

parideiras, aí permanecendo com os leitões até o desmame aos 19 dias de idade.  

Os leitões receberam ração comercial na forma peletizada, à vontade, 

a partir do 13º dia de idade. A composição da ração utilizada encontra-se na 

Tabela 1.  
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TABELA 1 - Composição química da ração comercial utilizada na alimentação dos 
leitões a partir do 13º dia de idade. Níveis de garantia por kg do 
produto segundo o fabricante (EV/UFG 2006 - Goiânia) 

Componentes da ração Valor nutricional 
Umidade máxima (%) 12,5 
Proteína bruta mínima (%) 20 
Extrato etéreo mínimo (%) 4,5 
Material mineral máximo (%) 7,5 
Cálcio máximo (%) 1,1 
Fósforo mínimo (%) 0,65 
Lactose mínimo (%) 10 
Energia metabolizável (Kcal) 3.350,00 
Ferro (mg·kg-1 - conforme analisado)* 270 
*Análise feita pelo Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária da UFG (CPA). 
  

Os leitões foram divididos em cinco tratamentos sendo quatro leitegadas por 

tratamento: 

• T1 – ferro dextrano1 dose única de 200mg de ferro dextrano, aplicado via 

intramuscular na tábua do pescoço, no terceiro dia de idade (n=41);  

• T2 – terra2 à vontade aos leitões fornecida diariamente do terceiro ao décimo 

dia e do 11º ao 19º dia com intervalo de um dia (n=40); 

• T3 – terra2 à vontade aos leitões fornecida diariamente do terceiro ao décimo 

dia e do 11º ao 19º dia com intervalo de dois dias(n=41); 

• T4 – terra2 à vontade aos leitões fornecida diariamente do terceiro ao 19º dia 

(n=40) e 

• T5 –suplemento alimentar ultra-precoce rico em ferro quelatado em pó 

(SAUP)3 fornecido do terceiro ao 11º dia, dia sim dia não(n=40); 

Para aplicação intramuscular do ferro dextrano nos leitões os mesmos 

foram contidos por um auxiliar e antes da introdução da agulha deslocou-se a 

pele com o dedo polegar para o lado para que o local da introdução da agulha na 

musculatura fosse recoberta por tecido subcutâneo e pela pele após sua retirada, 

                                                 
1 Dexiron 100mg/mL – Fatec – São Paulo – São Paulo 
2 Concentração de ferro = 61.000mg·kg-1  
3 Concentração de ferro = 132.000mg·kg-1; fibras dietéticas, extratos de tubérculos e de frutas, 
além de probióticos. 
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evitando-se desta forma o refluxo do produto após a retirada da agulha, conforme 

descrito por SOBESTIANSKY & WENTZ (1998).  

 

2.3 Desempenho, incidência de diarréia e artrite e taxa de viabilidade 

O desempenho foi avaliado considerando as características 

zootécnicas ganho de peso (kg), consumo de ração e conversão alimentar.  Para 

a pesagem dos animais foi utilizada balança com sensibilidade de 5g e 

capacidade máxima de 49.500g. Além disso, por meio do exame clinico individual, 

conforme descrito por PLONAIT (1997), foi avaliada a incidência de diarréia, 

artrite e a taxa de viabilidade do terceiro ao 19º dia de vida dos leitões, nos 

diferentes tratamentos. 

 

2.4 Parâmetros sangüíneos 

Foram colhidas amostras de sangue de cinco leitões (um de cada 

tratamento) ao nascimento e de 20 leitões no dia do desmame (um de cada 

leitegada). A colheita foi realizada por meio da punção da veia cava cranial ou 

cefálica sendo que para tal os leitões  foram posicionados em decúbito dorsal, 

contidos em uma mesa por um auxiliar, segundo metodologia descrita por 

MORENO et al. (1997). De cada animal foram colhidos 10mL de sangue e deste 

total, 2mL foram colocados em tubo de vidro e adicionado 

etilenodiaminotetracetato de sódio – EDTA – 1mg/mL, para realização do 

leucograma, eritrograma e contagem de reticulócitos (ROSENFELD, 1955) e 8mL 

em tubos de ensaio para a obtenção do soro para a quantificação de ferro sérico, 

ferritina sérica, capacidade total de ligação do ferro e índice de saturação da 

transferrina. As amostras de sangue com anti-coagulante foram acondicionadas 

em caixa de isopor, sob refrigeração, enquanto àquelas sem anti-coagulante, 
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foram mantidas à temperatura ambiente e ao término das colheitas, as amostras 

foram encaminhadas ao Laboratório Rômulo Rocha da Faculdade de 

Farmácia/UFG onde foram processadas no mesmo dia conforme recomendado 

por SOBESTIANSKY et al. (2005). 

Para obtenção do soro as amostras foram mantidas em banho-maria a 

37°C por 20 minutos, sendo em seguida centrifugadas a 3.000rpm por 10 

minutos. Os soros, após a separação, foram congelados a - 20ºC, até o momento 

da realização dos exames. 

Para obtenção das variáveis hematológicas, utilizou-se contador 

eletrônico, modelo ABX-pentra60 (Horiba-abx diagnostics, São Paulo-Sp), 18 

parâmetros. Para a dosagem de ferro sérico e capacidade total de ligação do ferro 

foi utilizado o equipamento Bioplus-2000 e para ferritina e transferrina séricas o 

equipamento Shiron Diagnostics – Express-Plus. Distensões de sangue foram 

feitas sem anticoagulante em lâminas de vidro e coradas com o corante de 

Rosenfeld (RIBEIRO, 1971). Para a contagem de reticulócitos, utilizou-se a 

coloração de azul de cresil brilhante (CARVALHO, 1999).  

Para dosagem de ferro sérico (Kit Ferro crx®, Biotécnica Ltda, 

Varginha, Minas Gerais) utilizou-se a metodologia cromazurol B, onde a 

intensidade da cor produzida é diretamente proporcional à concentração de ferro 

na amostra. A temperatura da reação foi de 20 ºC - 25ºC e comprimento de onda 

de 623nm. 

O teste tubidimétrico foi utilizado para determinação quantitativa da 

ferritina (Turb FTN – Ferritina®, Ebram, São Paulo, São Paulo). A temperatura da 

reação foi de 37ºC e a leitura foi procedida em comprimento de onda de 600nm.  

Para a determinação da capacidade total de ligação do ferro e índice 

de saturação da transferrina foi utilizado reagente comercial de capacidade de 
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ligação do ferro (Labtest Diagnóstica S. A., Lagoa Santa, Minas Gerais). É usada 

para expressar a transferrina do soro; refere-se à concentração de ferro por 

unidade de volume do soro, ligada à molécula de transferrina. (LORENZI et al., 

2003; WALLACH & KANAAN, 2003). É um sistema para análise da capacidade de 

ligação do ferro após adição de ferrozine. A temperatura da reação foi de 37ºC e 

a leitura foi procedida em comprimento de onda de 560nm.  

 

2.5 Concentração de ferro do ferro dextrano, terra, SAUP, ração, fígado e 

baço  

Após a colheita de sangue de cinco leitões ao nascimento e 20 leitões 

com 19 dias de idade, os animais foram sacrificados para a retirada do fígado e 

baço para determinação dos teores de ferro. O material colhido foi estocado a       

-20oC. 

A concentração de ferro no ferro dextrano, na terra, no SAUP, na 

ração, no fígado e no baço foram determinadas por meio da espectrofotometria de 

absorção atômica usando o equipamento AA Analist 200 - Perkin Elmer (Yu et al. 

2000). 

 

2.6 Análises estatísticas 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, 

com cinco tratamentos e quatro repetições cada. 

Para as variáveis de desempenho a unidade experimental foi 

constituída de uma leitegada, enquanto que para as variáveis  incidência de 

diarréia, taxa de viabilidade, parâmetros sangüíneos e ferro no fígado e no baço a 

unidade experimental foi constituída de um animal.  
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Os resultados obtidos no experimento foram tabulados com auxílio do 

programa Microsoft Excel 5.0 e analisados por ANOVA com auxílio do sistema de 

análise estatística Sigma Stat32, sendo usado o teste de Student-Newman-Keuls 

e Kruskal-Wallis com nível de significância de 5%. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os pesos médios dos leitões ao nascer e ao desmame encontram-se 

na Tabela 2. O ganho de peso, consumo de ração, conversão alimentar e taxa de 

viabilidade nos diferentes tratamentos estão apresentados na Tabela 3.  

 
TABELA 2 - Pesos médios dos leitões ao nascer e ao desmame nos diferentes 

tratamentos (EV/UFG 2006 - Goiânia) 
Tratamentos  Peso 
  nascer (kg)  19 dias (kg)  
T1 1,39  5,17
T2 1,49  5,71
T3 1,33  4,97
T4 1,44  5,47
T5 1,52  5,82  

Significância (P) 0,85  0,52  

Resultado do teste *0,34  *0,84  

CV(%) 16,33  11,15  

*ANOVA 
 
 
 
TABELA 3 -  Ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar  

kg de alimento/kg de ganho de peso (CA) e taxa de viabilidade (TV) 
dos leitões nos diferentes tratamentos (EV/UFG 2006 - Goiânia) 

Tratamentos  GP  CR  CA   TV
  kg  g      %
T1 3,79 209,52 0,056  92,73
T2 4,22 169,50 0,041  97,92
T3 3,63 132,07 0,033  95,45
T4 4,04 133,75 0,033  100,00
T5 4,30  113,75  0,029   100,00
Significância (P) 0,48  0,61  0,45  0,35
Resultado do teste 0,93  0,69  0,98  *4,44  
CV(%) 12,00  55,5  55,9  11,55  
*teste de Kruskal-Wallis. 
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Conforme pode ser observado na Tabela 2 e 3 não foram observadas 

diferenças (P>0,05) nos valores obtidos dos pesos médios, ganho de peso, 

consumo de ração, conversão alimentar e taxa de viabilidade para os animais nos 

diferentes tratamentos testados.  

No desempenho de leitões aos 21 dias NUNES (1980), SANTANA 

(1982), LOPES (1982), NUNES (1997), SVOBODA & DRABEK (2003) 

encontraram resultados semelhantes com ferro dextrano e terra, confirmando a 

eficiência da suplementação de ferro via terra no desempenho de leitões. YU et 

al. (2000) estudando a biodisponibilidade do complexo ferro aminoácido quelato 

(60g de ferro/kg) em comparação com sulfato ferroso e SVOBODA & DRABEK 

(2003), avaliando a eficiência do acesso ao suplemento alimentar contendo ferro 

quelatado em pó e aplicação parenteral de ferro dextrano também encontraram 

resultados semelhantes em relação ao ganho de peso e conversão alimentar.  

Por outro lado em animais aos 40 dias de idade NUNES (1980) 

utilizando terra (370 mg·kg-1), ferro dextrano injetável (100mg) e ferro aminoácido 

quelato (850mg) na ração de porcas gestantes e lactantes, verificaram a 

superioridade de desempenho dos animais suplementados com ferro dextrano. 

Neste trabalho o bom desempenho dos leitões dos grupos T2, T3, T4 e T5 

provavelmente esteja relacionado a alta concentração de ferro na terra e no 

SAUP.  

Os dados da taxa de viabilidade verificam-se na Tabela 3. Resultados 

semelhantes aos obtidos foram registrados por NUNES (1980) em leitões aos 21 

dias utilizando terra (370 g·kg-1), ferro dextrano intramuscular (100mg) e ferro 

aminoácido quelato (850mg) na ração de porcas gestantes e lactantes, 

encontrando valores estatisticamente semelhantes entre os tratamentos, apesar 

da diferença numérica que foi de 97,3%, 86,84% e 93,55%, respectivamente. No 
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entanto, LOPES (1982) demonstrou em leitões de 21 dias que a viabilidade foi 

superior nos grupos de leitões que receberam terra (97,58%) quando comparados 

com os que receberam uma dose de 200mg de ferro dextrano (87,76%). A baixa 

taxa de viabilidade registrada nos animais suplementados com ferro dextrano, 

possivelmente deve-se ao fato de que a aplicação parenteral de ferro segundo 

EGELI & FRAMSTAD (1999), ZAGO et al. (2001) e SZABO & BIKEI (2002) pode 

interferir no mecanismo de regulação e o mineral ficar disponível em excesso, o 

que poderia resultar em diminuição da taxa de viabilidade de leitões. 

A avaliação do leucograma dos leitões submetidos a diferentes fontes 

de ferro está apresentada na Tabela 4.  

 
TABELA 4 – Resultados da avaliação do leucograma em valores absolutos 

médios de leitões recebendo diferentes fontes de ferro (EV/UFG 
2006 - Goiânia) 

TRAT LEUC BAST SEG EOS BASF LINF MON
 Unidades 103/µL 103/µL 103/µL 103/µL 103/µL 103/µL 103/µL 

VR* 6-10,5 0-0,3 0,8-4,0 0-0,2 0-0,1 0,9-7,8 0,03-0,7 

AO NASCER 20,20 0,85 13,79 0,07 0,00 4,51 0,97

T1 12,35 0,06 4,39 0,04 0,00 7,01 0,85

T2 8,88 0,02 2,15 0,08 0,00 6,06 0,56

T3 11,70 0,21 3,24 0,00 0,00 7,34 0,92

T4 10,28 0,08 2,58 0,16 0,00 6,65 0,80

T5 9,28 0,04 2,42 0,02 0,00 6,14 0,66
Significância (P) 0,55 0,45 0,37 0,14 1,00 0,89 0,50
Resultado do teste 0,79 **3,66 1,16 **6,86 0,00 0,27 **3,34
CV(%) 29,71 - 45,40 - 0,00 30,46 -
TRAT = tratamento; LEUC = leucócitos; BAST = neutrófilos bastões; SEG = neutrófilos segmentados; EOS = 
eosinófilos; BASF = basófilos; LINF = linfócitos; MON = monócitos; PLAQ=contagem de plaquetas; VR = 
valores de referência.  * JAIN (1993) leitões com 20 dias de idade.**Teste Kruskal-Wallis.   

 

Os valores da contagem global de leucócitos, a contagem diferencial 

de bastonetes, neutrófilos segmentados e monócitos dos leitões no nascimento 

foram superiores aos valores de referencia para os leitões aos 20 dias de idade 
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(Tabela 4). O efeito da idade se apresenta como uma variação fisiológica sobre o 

leucograma em humanos e suínos (JAIN, 1993, LEWIS et al., 2006), o que 

também foi demonstrado neste trabalho. 

Na Tabela 4 a contagem global de leucócitos em T1 e T3 manteve-se 

acima dos limites de normalidade consideradas por JAIN (1993). Valores 

superiores na contagem de leucócitos também foram registrados por SANTANA 

(1982) e EGELI & FRAMSTAD (1999). As variações médias da contagem 

diferencial dos leucócitos mantiveram dentro dos limites de normalidade para 

leitões com 20 dias de idade, exceto a contagem diferencial de neutrófilos 

segmentados no T1 e monócitos no T1, T3 e T4 que foram superiores aos valores 

de referência. Os valores encontrados fora dos limites de referência não é fato de 

preocupação devido a pequena magnitude das alterações alcançadas. 

Não foram observadas diferenças (P>0,05) nos valores obtidos do 

leucograma para os animais nos diferentes tratamentos testados (Tabela 4). 

Resultados semelhantes foram observados por SANTANA (1982) comparando os 

efeitos da utilização de terra, ferro dextrano e complexo ferro aminoácido quelato 

em leitões. EGELI & FRAMSTAD (1999) avaliaram hematologicamente em 

leitões, o efeito da aplicação intramuscular de ferro dextrano no primeiro, terceiro 

e quarto dias após o nascimento e demonstraram que o leucograma também não 

foi afetado. No entanto, SVOBODA et al. (2004) trabalhando com leitões 

deficientes em ferro verificam diminuição na circulação de linfócitos B e 

concluíram que a deficiência de ferro influência na imunocompetência em leitões. 

Neste estudo este tipo de influência não pode ser avaliada uma vez que não foi 

realizada a tipificação dos linfócitos e também os leitões não apresentaram 

anemia com a suplementação de ferro por meio da terra, SAUP e ferro dextrano. 
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A avaliação do eritrograma, contagem de reticulócitos e plaquetas dos 

leitões submetidos a diferentes fontes de ferro estão apresentados nas Tabelas 5 

e 6. 

TABELA 5 – Resultados da avaliação do eritrograma de leitões recebendo diferentes 
fontes de ferro (EV/UFG 2006 - Goiânia)  

TRAT HEM HB  HT  VGM  HGM  CHGM RDW
 1012/l g/dL   %   fl   pg   g/dL %
VR* 4,40 9,00   35,50   70,00  19,00  26,00 

 - -  -  - - - -
 5,30 11,20   40,50   82,00  23,00 29,00 
Ao nascer 5,63 12,14   39,66   70,75  21,56 30,52 17,90
T1 6,54 13,63a 44,38a 68,26a 20,96a 30,71 18,78
T2 6,11 10,03b 33,05b 54,02b 16,41b 30,37 20,93
T3 5,65 10,50b 34,20b 60,44ab 18,55ab 30,66 21,63
T4 5,75 11,40b 37,15b 64,80ac 19,94ab 30,74 20,28
T5 5,99 10,25b 33,20b 55,61bc 17,20ab 30,92 23,95
Significância 
(P) 

0,38 0,01 0,01 0,02 0,03 0,87 0,07

Resultado 
do teste 

1,13 4,88** 4,39** 3,96** 3,51** 0,30 2,72

CV(%) 10,40 11,86 12,5 9,41 10,23 2,26 10,03
TRAT=tratamento; HEM=contagem de hemácias; HB=dosagem de hemoglobina; HT=hematócrito; 
VGM=volume globular médio; HGM=hemoglobina globular média; CHGM=concentração de hemoglobina 
globular média; RDW=”Red Cell Distribution Width”; VR=valor de referência; fl= fentolitro; pc=picogramas; g= 
grama; L= litro. Médias com letras distintas nas colunas indicam diferenças estatisticamente significativas 
(**teste de Student-Newman-Keuls). * JAIN (1993) leitões com 20 dias de idade. 
 
TABELA 6 – Resultados da avaliação da contagem de reticulócitos (RET) e 

contagem de plaquetas (PLAQ) de leitões recebendo diferentes 
fontes de ferro (EV/UFG 2006 - Goiânia) 

Tratamento RET   PLAQ   
  %   103/µL   

VR* 5,7 – 17,1   200 – 845   

AO NASCER 5,14   240,80   

T1 6,50  730,00  

T2 9,75  700,00  

T3 7,75  746,50  

T4 6,00  729,25  

T5 5,50  819,75  

Significância (P) 0,08  0,86  

Resultado do teste 2,58  0,32  

CV(%) 26,3  34,16  
VR=valor de referência. * JAIN & SHALM (1986) para leitões com três semanas de vida. 

Os valores da contagem de hemácias, dosagem de hemoglobina  dos 

leitões no nascimento foram superiores aos valores de referencia (Tabela 5). O 
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efeito da idade se apresenta como uma variação fisiológica sobre o eritrograma 

em humanos e suínos (JAIN, 1993, LEWIS et al., 2006), o que também foi 

observado neste trabalho. 

A suplementação de ferro, por meio do ferro dextrano, terra e SAUP, 

foram eficientes para manter os índices dentro dos valores de referência da 

dosagem de hemoglobina no T2, T3, e T5, hematócrito no T4, HGM, contagem de 

reticulócitos e contagem de plaquetas (Tabela 5 e 6). Resultados semelhantes 

foram encontrados por COSTA et al. (1996) no hematócrito e hemoglobina 

avaliando o efeito do ferro dextrano em leitões e HACKENHAAR (1995) 

analisando níveis de ferro, inorgânico ou quelato, em rações iniciais de suínos 

com altos níveis de cobre e zinco. No entanto SVOBODA et al. (2005) 

encontraram valores abaixo dos valores de referência suplementando ferro lactato 

em leitões lactentes.  

Não foram observadas diferenças (P>0,05) nos valores obtidos para 

contagem de hemácias, CHGM, RDW, contagem de reticulócitos e contagem de 

plaquetas para os animais nos diferentes tratamentos testados. Na dosagem de 

hemoglobina, hematócrito, verificou-se que os animais suplementados com ferro 

dextrano apresentaram valores superiores (P<0,05) quando comparados aos que 

receberam terra e SUAP. O VGM em T1 foi maior que T2 e T5. A HGM em T1 

apresentou valores superiores quando comparado com T2 (Tabela 5 e 6).  

Também foram obtidos por LOPES (1982) valores inferiores de 

hemoglobina, comparando os efeitos do uso de terra e ferro dextrano em leitões e 

por SVOBODA & DRABEK (2003) avaliando a eficiência do acesso voluntário ao 

suplemento contendo ferro quelatado  e ferro dextrano na prevenção de anemia 

ferropriva em leitões com 21 dias de idade utilizando a concentração de 

hemoglobina, hematócrito, HGM.  
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NUNES et al. (1997) comparando a aplicação de ferro dextrano 

(200mg) e o acesso controlado e livre à terra, demonstraram que na prevenção da 

anemia ferropriva, as suplementações de ferro por intermédio do acesso à terra 

diariamente e de ferro dextrano também mostraram resultados semelhantes 

(hemoglobina igual a 11,28 g/dl e 11,19 g/dl, respectivamente). No entanto, ao se 

oferecer terra com intervalo de um e dois dias, apresentaram-se índices mais 

baixos de hemoglobina (9,88 g/dl e 9,96 g/dl, respectivamente). Neste estudo não 

houve diferença ao se oferecer terra diariamente do terceiro ao 10º dia e do 11º 

ao 19º dia com intervalo de dois dias evidenciando ser importante a 

suplementação diária de ferro nos primeiros dias após o nascimento. 

Mudanças nos valores do RDW e VGM podem ser usadas para 

descrever atividade eritropoética nas primeiras semanas de vida. O VGM 

provavelmente é mais adequado porque aumenta com a produção de células 

macrocíticas e por outro lado diminuí com o aumento de produção de células 

microcíticas, enquanto o RDW aumenta com o aumento de ambos os tipos de 

células. O autor demonstra relação entre aumento na produção de hemoglobina e 

aumento nos valores de HCM (EGELI & FRAMSTAD, 1999). Neste trabalho não 

houve diferença nos valores do RDW, no entanto, o VGM no T1 foi maior do que 

aquele obtido para o T2 e T5, os valores da HGM foram maiores quanto maior 

foram os valores de hemoglobina (Tabela 5). 

Na contagem de reticulócitos não foi observada diferenças (P>0,05) 

entre as médias (Tabela 6). Resultados semelhantes foram obtidos por SANTANA 

(1982) comparando os efeitos da suplementação em leitões por intermédio da 

disponibilização de ferro via terra, ferro dextrano e ferro aminoácido quelato onde 

não observaram diferença nas médias percentuais da contagem de reticulócitos. 

A contagem de reticulócitos é empregada para o diagnóstico de eritropoese 
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ineficaz ou diminuição da formação de eritrócitos. Sua elevação indica produção 

eficaz de eritrócitos. É um índice útil da resposta terapêutica ao tratamento com 

ferro (WALLACH & KANAAN, 2003).  

A avaliação do ferro sérico e ferritina sérica de leitões submetidos a 

diferentes fontes de ferro encontra-se na Tabela 7.  

 

TABELA 7 -  Resultados da avaliação do ferro sérico (Fe) e ferritina sérica (Ft) de 
leitões recebendo diferentes fontes de ferro (EV/UFG 2006 - Goiânia) 

TRATAMENTO Fe  Ft  
  µg/dLl   ng/mL   

VR** 17 -212   -   

AO NASCER 77,58   182,90   

T1  178,65a 367,68a 

T2 178,65a 251,15ab 

T3 119,93a 246,15ab 

T4 151,88a 204,58b 

T5 74,93b 246,60ab 
Significância (P) <0,001 0,04 
Resultado do teste 9,29* 3,31* 
CV(%) 17,38 26,47 
VR=valor de referência. Médias com letras distintas nas colunas indicam diferenças estatisticamente 
significativas (*teste de Student-Newman-Keuls). ** MORENO et al. (1997) para leitões desmamados. 
  

Na Tabela 7 os valores encontrados para dosagem de ferro sérico 

estão dentro dos valores preconizados por MORENO et al. (1997). 

Com relação ao ferro sérico foi verificado que os animais 

suplementados com o SAUP (T5) apresentaram valores inferiores (P<0,05) 

quando comparados com os outros tratamentos (Tabela 7). Semelhantemente 

SVOBODA et al. (2005) encontraram valores significativamente mais baixos para 

a concentração de ferro sérico em leitões suplementados com ferro lactato após 

duas semanas de vida. Em outro trabalho SVOBODA & DRABEK (2003), usando 

suplemento via oral, contendo ferro quelatado, na prevenção de anemia em 
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leitões, também verificaram um decréscimo significativo na concentração de ferro 

sérico do dia 14 para o dia 28, após o nascimento, comparado o com ferro 

dextrano.   

Conforme observado na Tabela 7 o nível de ferritina sérica foi inferior 

nos leitões do T4 quando comparados aos do T1 (P<0,05). YU et al. (2000) 

determinando a concentração de ferritina no fígado e no baço verificam melhor 

biodisponibilidade do ferro quelatado comparado aos leitões suplementados com 

sulfato ferroso. 

Neste trabalho, as quantidades de ferro das diferentes fontes 

disponibilizadas foram suficientes para manter os estoques de ferro no organismo 

animal. CALVO & ALLUE (1986) estudando o metabolismo do ferro, dosando 

ferro sérico e ferritina sérica, em leitões do nascimento aos 50 dias de idade 

suplementados com 100mg de ferro dextrano administrado no quarto dia após o 

nascimento verificaram que a suplementação não foi suficiente para evitar o 

aparecimento de anemia ferropênica e também não foi suficiente para manter as 

reservas desse metal durante o período de amamentação.  

A avaliação da capacidade total de ligação do ferro (CTLF) e índice de 

saturação de transferrina (IST) de leitões submetidos à diferentes fontes de ferro 

estão apresentados na Tabela 8.  

 

TABELA 8. Resultados da avaliação da capacidade total de ligação do ferro 
(CTLF) e índice de saturação de transferrina (IST)de leitões 
recebendo diferentes fontes de ferro (EV/UFG 2006 - Goiânia)  

TRATAMENTO CTLF   IST  

  µg/dL  %   

AO NASCER 370,50  33,48   

T1 650,22 40,11a 

T2 780,58 29,98ab 

T3 779,80 18,34b 
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T4 736,91 28,89ab 

T5 742,04 11,27b 

Significância (P) 0,56 0,01 

Resultado do teste 0,76 5,48* 

CV(%) 13,88 28,35 

Médias com letras distintas nas colunas indicam diferenças estatisticamente significativas (*teste de Student-
Newman-Keuls).  

 

Não foram observadas diferenças (P>0,05) nos valores obtidos da 

capacidade total de ligação do ferro (CTLF) dos animais nos diferentes 

tratamentos testados (Tabela 8). Com relação ao índice de saturação de 

transferrina (IST), verificou-se que os animais suplementados T3 e T5 

apresentaram valores inferiores (P<0,05) a T1. Também WEI et al. (2005) não 

encontraram diferenças na CTLF, em leitões até 28 dias após o nascimento, 

suplementados com complexo aminoácido quelato, sulfato ferroso e ferro 

dextrano. Por outro lado RINCKER et al. (2004) suplementando ferro na dieta de 

leitões verificaram um decréscimo linear na dosagem de transferrina sérica no dia 

35 após o nascimento. 

CALVO & ALLUE (1986) estudando o metabolismo do ferro em leitões 

do nascimento até 50 dias de idade e injeção de 100mg de ferro dextrano no dia 

quatro após o nascimento verificaram por meio do CTLF e do coeficiente de 

utilização que a administração de 100mg de ferro dextrano não foi suficiente para 

evitar o aparecimento de anemia ferropênica e também não foi suficiente para 

manter as reservas desse metal durante o período de amamentação. Os autores 

também confirmaram a validade dos parâmetros de ferritina sérica e CTLF como 

indicadores confiáveis da quantidade de ferro estocado no organismo animal. A 

CTLF está elevada na deficiência e diminuída na intoxicação por ferro. O índice 

de saturação da transferrina (IST) está diminuído na deficiência de ferro e elevado 

na intoxicação por ferro (LORENZI et al., 2003; WALLACH & KANAAN, 2003). 

Neste trabalho não foi observada anemia nos diferentes tratamentos, confirmado 
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pelo comportamento da CTLF. O IST foi inferior em T3 e T5 possivelmente pela 

menor quantidade de ferro circulante que, consequentemente, leva a uma menor 

saturação da transferrina. 

Os resultados obtidos para a concentração de ferro no fígado e baço 

de leitões submetidos a tratamentos com diferentes fontes de ferro estão 

apresentados na Tabela 9.  

TABELA 9 – Valores médios obtidos para a concentração de ferro no fígado e 
baço de leitões recebendo diferentes fontes de ferro (EV/UFG 
2006 - Goiânia)  

Tratamento Fígado  Baço   

  mg.kg-1   mg.kg-1   

AO NASCER 58,50   60,00   

T1 76,25  46,25  

T2 8,75  36,75  

T3 10,00  28,00  

T4 15,50  25,50  

T5 9,00  24,50  

Significância (P) 0,33  0,19  

Resultado do teste *4,64  1,77  

CV (%) -  37,28  
*Teste de Kruskal-Wallis 

Os valores de ferro no fígado variaram de 8,75mg.kg-1 a 76,25mg.kg-1 e 

no baço de 24,50mg.kg-1  a 60mg.kg-1 (Tabela 9). YU et al. (2000) encontraram 

valores que variaram de 62,35mg.kg-1  a 103,16mg.kg-1  no fígado, 55,01mg.kg-1  

a 85,73mg.kg-1  no baço e RINCKER et al. (2004) que variaram de 35mg.kg-1  a 

113mg.kg-1. Por outro lado, segundo GARY (1998), leitões recém nascidos 

apresentam valores de ferro hepático de 100mg.kg-1  a  200mg.kg-1; após a 

injeção parenteral com dose recomendada de 100mg de ferro, os valores 

aumentam para 600mg.kg-1.  

Não foram observadas diferenças (P>0,05) nos valores obtidos da 

dosagem do ferro no fígado e baço dos animais nos diferentes tratamentos 
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testados (Tabela 9). YU et al. (2000) determinando a concentração de ferro no 

fígado e no baço verificam melhor biodisponibilidade do complexo aminoácido 

quelato com 60.000mg·kg-1 de ferro comparado a suplementação com sulfato 

ferroso. Segundo REBOUCHE et al. (2004) a concentração de ferro no fígado é 

geralmente considerada a técnica “padrão ouro” para a definição do status 

nutricional deste elemento em mamíferos.  

Não foi observada diarréia nos animais nos diferentes tratamentos 

testados, o que indica ausência deste efeito colateral decorrente dos diferentes 

tratamentos. Na exploração comercial de suínos as instalações de concreto para 

granjas, na década de 60, foram consideradas como um avanço tecnológico que 

permitia maior eficiência no controle profilático. A injeção de ferro em altas doses 

foi uma proposta para o controle da mortalidade. Nos animais assim tratados, 

observou-se aumento na incidência de doenças bacterianas oportunistas, como a 

diarréia. Foi sugerido posteriormente que o excesso de ferro circulante 

beneficiava o crescimento da população bacteriana, comprometendo o animal 

(NUNES, 1980; LOPES, 1982; SAMPAIO, 1998; SZABO & BIKEI, 2002). Em 

geral, observa-se mortalidade de leitões de 10-20% (morte súbita) e, sobretudo, 

morbidade alta que se expressa sob a forma de animais doentes (diarréia), 

refugagem e baixo desempenho, causando prejuízos econômicos ainda maiores 

para o suinocultor na fase pós desmame (DECUADRO, 2006). 

Neste experimento não foi observada artrite nos animais submetidos 

aos diferentes tratamentos. A administração parenteral de ferro pode causar 

aumento da morbidade em leitões, bacteremia e poliartrite. (SZABO & BIKEI, 

2002).  

Neste trabalho a coloração da terra utilizada foi vermelha e o exame 

químico evidenciou uma concentração de ferro de 61.000mg.kg-1 (6,1%). 
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Segundo LADEIRA et al. (2002) o solo de coloração vermelha distingue-se dos 

demais, principalmente pelo elevado teor de óxidos de ferro 10,6%. Verificaram 

ainda que o teor de óxidos dos solos de coloração marrom e amarelo é bem 

inferior tendo sido registrado 5,0% e 4,4%, respectivamente.  Considerando a 

coloração e composição das terras de diferente coloração sugere-se classificar as 

terras de coloração vermelha como terras ricas em ferro e as demais como terras 

pobres em ferro. Baseando-se nesta sugestão pode-se afirmar que no presente 

trabalho foi utilizada terra rica em ferro.  

Alguns trabalhos têm demonstrado que terras com diferentes 

concentrações de ferro foram eficientes na prevenção da anemia em leitões. No 

Brasil NUNES (1980) trabalhou com terra com 370mg.kg-1, LOPES, (1982) com 

terra com 3, 11 e 18mg.kg-1, SANTANA (1982) com 370mg.kg-1 e NUNES (1997) 

com terra com 17,7mg.kg-1. Na Escócia BROWN et al. (1996) encontraram na 

terra teores de ferro de 4.100 a 30.800mg.kg-1 em diferentes propriedades. Não 

foi verificada correlação dos níveis de hemoglobina em leitões e conteúdo de ferro 

no solo entre as propriedades estudadas, embora níveis baixos de hemoglobina e 

ferro tenha ocorrido em algumas propriedades.  

SZABO & BIKEI (2002) na Hungria estudando 4691 leitões criados ao 

ar livre verificaram que aos 34 dias após o nascimento os não suplementados 

com ferro dextrano apresentaram valor médio de hemoglobina de 5,1g/dL e os 

suplementados 10,1g/dL. Os animais suplementados com ferro dextrano 

apresentaram melhor desempenho, menor taxa de mortalidade e índices 

adequados de hemoglobina.  

Segundo os dados observados pelos vários autores pode-se sugerir 

que a disponibilidade do ferro na terra para leitões lactentes não só depende da 

concentração de ferro na terra, mas também de outros nutrientes. 
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4 CONCLUSÕES 

• O ferro dextrano, a terra e o suplemento alimentar ultra-precoce rico em ferro 

quelatado em pó são eficientes para garantir adequado desempenho de 

leitões no período de aleitamento e não influenciaram o consumo de ração e 

na taxa de viabilidade.  

• As diferentes fontes de ferro estudadas não influenciaram nos valores obtidos 

do leucograma foram eficientes na prevenção da anemia ferropriva em leitões.  

• As taxas de hemoglobina e o hematócrito em animais suplementados com 

ferro dextrano apresentaram valores superiores quando comparados aos que 

receberam terra e suplemento alimentar ultra-precoce rico em ferro quelatado 

em pó.  

• As diferentes fontes de ferro não influenciaram a contagem de hemácias, 

concentração de hemoglobina globular média, Red Cell Distribution Width 

(RDW), contagem de reticulócitos, contagem de plaquetas, capacidade total 

de ligação do ferro, concentrações de ferro no fígado e baço e na incidência 

de diarréia. 

 

REFERÊNCIAS 
 

1. AMARAL, A. L. do; GUIDONI, A. L. & SOBESTIANSKY, J. Efeito da aplicação 

de anti-anêmicos sobre o desempenho de leitões lactentes. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE VETERINÁRIOS ESPECIALISTAS EM SUÍNOS, v.7, 

Blumenau, SC, novembro 1995. Anais. p.183. 

 

2. BROWN, J. M. C.; EDWARDS, S. A.; SMITH, W.J., THOHPSON, E.; DUCAN, 

J. Welfare and production implications of teeth clipping and iron injection of 

piglets in outdoor systems in Scotland. Preventive Veterinary Medicine, 

Aberdeen, v.27 p.95- 105, 1996. 



 33

 

3. BRUININX, E. M. A. M.; SWINKELS, J.; W. G. M.; PARMENTIER, H. K.; 

JETTEN, C. W. J.; GENTRY, J. L.; SCHRAMA, J. W. Effects of an additional 

iron injection on growth and humoral immunity of weanling pigs. Livestock 
Production Science, Lexington, v.67, p.31-39, 2000. 

 

4. CALVO. J. J.; ALLUE, J. R. Plasma ferritin and other parameters related to iron 

metabolism in piglets. Comparative Biochemistry and Physiology. A, 
London, v.85, n.3, p.471-479, 1986. 

 

5. CARVALHO, W. F. Técnicas médicas de hematologia e imuno-
hematologia. 7.ed. Belo Horizonte: Coopemed, 1999. 180p. 

 

6. COSTA, O. A. D, SOBESTIANSKY, J.; MONTICELLI, C. J.; GUIDONI, A. L. 

Efeito da aplicação do ferro dextrano sobre o desempenho de leitões 
lactentes produzidos no sistema intensivo de suínos criados ao ar livre - 
siscal. Concórdia, Embrapa–CNPSA, p.1-2, 1996. 

 

7. DECUADRO, H. Abordagem prática da síndrome diarrêica na maternidade. 

Anais do 3º Congresso Latino-Americano de Suinocultura, Foz do Iguaçu, 

p.167-178, 2006. 

 

8. EGELI, A. K.; FRAMSTAD, T. An evaluation of iron-dextran supplementation in 

piglets administered by injection on the first, third or fourth day after birth. 

Research in Veterinary Science, London, v.66, n.3, p.179–184, 1999. 

 

9. GARY, D. O. Toxicologia veterinária. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

525p. 

 

10. HACKENHAAR, L. Níveis de ferro, inorgânico ou quelato, em rações 
iniciais de suínos com altos níveis de cobre e zinco. 1995. 73f. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de Superior de Agricultura “Luiz Queiroz”, Universidade 

de São Paulo, Piracicaba. 

 



 34

11. HOFFBRAND A . V.; PETTIT, J. E.; MOSS, P. A . H. Fundamentos em 
hematologia. 4.ed. São Paulo: Artmed, 2004. 358p. 

 

12. JAIN, N. C. Blood loss or hemorrhagic anemias. In: Essentials of veterinary 
hematology. 4.ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1993. p.28-29.  

 

13. JAIN, N.C. & SHALM, O. W. Schalm’s Veterinary Hematology. 4.ed. 

Philadelphia: Lea & Febiger, 1986. Cap.10, p.240-252.  

 

14. JOHANSSON, A.; PIELBERG, G.; ANDERSSON, L.; EDFORS-LILJA, I. 

Polymorphsim at the pocine dominant white/kit locus influence coat color and 

peripheral blood cell measures. International Society for Animal Genetics, 
Animal Genetics, Kalmar, v.36, p.288-296, 2005. 

 

15. KOLB, E.; HOFMANN, U. Significance, metabolism and administration of iron 

compounds to pigs: A review. Tieraerztliche Umschau, Konstanz, v.60, n.7, 

p.365-371, 2005.  

 

16. LADEIRA, A. C. Q.; CIMINELLI, V. S. T.; NEPOMUCENO, A. L. Seleção de 

solos para a imobilização de arsênio. REM: Revista Escola de Minas, 

v.55, n.3, Ouro Preto, p. 215-221,2002. 

 

17. LEWIS, S. M.; BAIN, B. J.; BATES, I. Hematologia prática de Dacie e Lewis. 

9.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 572p. 

 

18. LOPES, E. L. Efeito do emprego de terra com diferentes níveis de ferro 
sobre o desempenho e prevenção de anemia de leitões. 1982. 30f. 

Dissertação (Mestrado) – Escola de Veterinária, Universidade Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

19. LORENZI, F. T.; D´AMICO, E.; DANIEL, M. M.; SILVEIRA, P. A. A.; 

BUCCHERI, V. Manual de hematologia propedêutica e clínica. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Medsi, 2003. 665p. 

 



 35

20. LORENZI, F. T.; D´AMICO, E.; VELLOSO, E. R. P.; ALBERTO, F. L.; 

MARTINEZ, G. A.; PRACCHIA, L. F.; ROCHA, M. S.; CHAUFFAILLE, M. L.; 

ROCHA, M. H.; DANIEL, M. M.; VILLAÇA, P. R.;  SILVEIRA, P. A. A.; 

GUALANDRO, S. F. M.; BUCCHERI, V. Atlas de hematologia: clínica 
hematológica ilustrada. Rio de Janeiro: Guanabara Kogan, 2006. 659p. 

 

21. MORENO, A.M.; SOBESTIANSKY, J.; LOPES, A.C.; SOBESTIANSKY, A.A.B.  

Colheita e processamento de amostras de sangue em suínos para fins de 
diagnóstico. Concórdia: EMBRAPA – CNPSA, 1997. 30p. 

 

22. NUNES, R. C.; BANDEIRA, M. N.; THOMÉ, W. U.; CONCEIÇÃO, M.; VIEIRA, 

D. Uso de ferro dextrano e acesso controlado e livre à terra no desempenho e 

prevenção da anemia ferropriva dos leitões. Anais das Escolas de 
Agronomia e Veterinária, Goiânia, v.27, n.1, p.49-55, 1997. 

 

23. NUNES, R. C. Efeito de várias fontes de ferro no desempenho de leitões 
aos 21 e 40 dias de idade. 1980. 40 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de 

Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

24. NUNES, R. C.; LOPES, E. L.; MARCHATI NETO, A.; CAVALCANTI, S. S. 
Influência de diferentes níveis de ferro no desempenho de leitões. Anais das 
Escolas de Agronomia e Veterinária, Goiânia, v.11, n.1, p.77-82, 1981. 

 

25. PLONAIT, H. Der Tierarzt im Bestand, Klinische Untersuchung und 

Probenentnahme. In: PLONAIT, H. BICKHARDT, K. Lehrbuch der 
Schweinekranheiten. 2.ed.,  Paul Parey, Berlin. 1997. pg. 7. 

 

26. REBOUCHE, J.C.; WILCOX, C. L.; WIDNESS, J. A. Microanalysis of non-

heme iron in animal tissues. J. Biochemical and Biophysical Methods, Graz, 

v.58, p.239-251, 2004. 

 

27. RIBEIRO, W. R. Apontamentos de hematologia prática. Goiânia: UFG, 

1971. 80p. 
 



 36

28. RINCKER, M. J.; HILL, G. M.; LINK, J. E.; ROWNTREE, J. E. Effects of dietary 

iron supplementation on growth performance, hematological status, and whole-

body mineral concentrations of nursery pigs. Journal of Animal Science, 

Champaign, v.82, p.3189-3197, 2004. 

 

29. ROSENFELD, G. Etilenodiamina tetracética dissódica (EDTA) como 

anticoagulante para técnica hematológica. Revista Clinica São Paulo, São 

Paulo, v.31, p. 65-71, 1955. 

 

30. SAMPAIO, I. B. M. Estatística aplicada à experimentação animal. Belo 

Horizonte: Fundação de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária e 

Zootecnia, 1998. 221p. 

 

31. SANTANA, A . E. Estudo do quadro hemático de leitões alimentados com 
diferentes fontes de ferro. 1982. 41 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de 

Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

32. SOBESTIANSKY, J.; BARCELLOS, E. S. N.; MORES, N.; CARVALHO, O. S.; 

OLIVEIRA, S. Clínica e patologia suína. 2.ed. Goiânia: Art 3, 1999. 464 p. 

 

33. SOBESTIANSKY, J.; BARCELLOS, D.; MORENO, A. M.; SOBESTIANSKY, 

A.; POLEZE, E. Suínos: coleta e remessa de material para laboratórios 
para fins de diagnostico. Goiânia: Art 3, 2005. 122p. 

 

34. SOBESTIANSKY, J.; WENTZ, I. Aplicação de medicamentos. In: 

SOBESTIANSKY, J.; WENTZ, I.; SILVEIRA P. R. S.; LIGNON, G. B.; 

BARCELOS D. E.;  PIFFER I. A. Suinocultura intensiva. Produção, manejo e 

saúde do rebanho. Concórdia : Embrapa-CNPSA, 1998. p.361-373.  

 

35. SOBESTIANSKY, J.; WENTZ, I.; SILVEIRA P. R. S.; LIGNON, G. B.; 

BARCELOS D. E.; PIFFER I. A. Manejo em suinocultura. Concórdia : 

Embrapa-CNPSA, 1985. 184p.  

 

36. SVOBODA, M., BOUDA, J.; KRAJICEK, M.; DRÁBEK, J.; DOUBEK, J.; 

KOTRBACEK, V. Efficiency of Voluntary Consumption of Fe lactate 



 37

supplements on development of haematological indices of Suckling Piglets, 

Acta Veterinary Brno, Brno, v.74, n.2, p.199-204, 2005. 

 

37. SVOBODA, M., DRÁBEK, J. Efficiency of Voluntary Consumption of Amino 

Acid-chelated Iron in Preventing Anaemia of Suckling Piglets, Acta Veterinary 
Brno, Brno, v.72, p.499–507, 2003. 

 

38. SVOBODA, M.; DRABEK, J.; KREJCI, J.; REJAKOVA, Z.; FALDYNA, M. 

Impairment of the Peripheral Lymphoid Compartment in Iron-deficient Piglets. 

Journal of Veterinary Medicine, Berlin, v. 51, p. 231–237, 2004. 

 

39. SZABO, P.; BIKEI, G. Iron deficiency in outdoor pig production. Journal of 
Veterinary Medicine. Series A, Berlin, v.49, n.7, p.390-391, 2002. 

 
40. VERMEER, J. E.; KUIJPERS, A . H.; ELBERS, A. R. Comparison of the 

efficacy of two different iron supplements for anemia prevention in piglets. 

Tijdschr Diergeneeskd, Netherlands, v.127, n.4, p.110-114, 2002. 

 

41. YU, B.; HUANG, W.; CHIOY, P. W. Bioavailability of iron from amino acid in 

weanling pigs. Animal Feed Science and Technology, Taiwan, v.86, p.39-52, 

2000. 

 

42. WALLACH, J.; KANAAN, S. Interpretação de exames laboratoriais. Rio de 

Janeiro: Medsi, 2003. 1067p. 

 

43. WEI, K.Q.; XU, Z.R.; LUO, X.G.; ZENG, L.L.; CHEN, W. R.; TIMOTHY, M. F. 

Effects of iron from an amio acid complexo on the iron status of neonatal and 

suckling piglets. Asian-Australasian Journal of animal sciences, Suwon, 

v.18, n.10, p.1485-1491, 2005. 

 

44. ZAGO, M. A.; FALCÃO, R. P.; PASQUINI, R. Hematologia: fundamentos e 
prática. São Paulo: Atheneu, 2001. 1081p. 

 
 

 



 38

 

 

CAPÍTULO 3 

 

METABOLISMO DO FERRO EM SUÍNOS NA FASE DE TERMINAÇÃO 

RECEBENDO DIETAS CONTENDO FITASE, NÍVEIS REDUZIDOS DE 

FÓSFORO INORGÂNICO E SEM SUPLEMENTO MICROMINERAL E 

VITAMÍNICO 

 

Renzo Freire de Almeida4, Eurípedes Laurindo Lopes5, Romão da Cunha Nunes2, Moema 

Pacheco Chediak Matos6, Jurij Sobestiansky3, Maria Clorinda Soares Fioravanti3, Ana 

Paula Ázara de Oliveira7, LucianaMoura Rufino4 

 

RESUMO 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o metabolismo 

do ferro por meio da determinação do eritrograma, contagem de reticulócitos, dosagem de 

ferro sérico, ferritina sérica e transferrina sérica de suínos em fase de terminação 

alimentados com dietas contendo fitase, sem suplemento micromineral e vitamínico e 

redução dos níveis de fósforo inorgânico (Pi). Foram utilizadas 48 fêmeas suínas de 

linhagem comercial, com peso inicial de 60kg, distribuídas em seis tratamentos com oito 

animais em cada grupo. A colheita de sangue foi feita em um grupo de 24 animais com 

100kg e outro grupo de 24 animais com 120kg. Não foram observadas diferenças (P>0,05) 

nos valores obtidos para o eritrograma, contagem de reticulócitos, ferro sérico e 

transferrina sérica para os animais nos tratamentos testados. Com relação à ferritina, 
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5 Departamento de Produção Animal, Escola de Veterinária (EV), UFG, Goiânia, Goiás, Brasil. 
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verificou-se que os animais até os 100kg de peso vivo que receberam ração sem 

suplemento micromineral e vitamínico, sem fósforo inorgânico e com fitase apresentaram 

valores superiores (P<0,05) quando comparados aos alimentados com ração sem 

suplemento micromineral e vitamínico, com fósforo inorgânico e contendo fitase. A 

enzima, mesmo na ausência de suplementação, garantiu a manutenção de estoques de ferro 

no organismo. Essa diferença não foi detectada para os animais que foram alimentados 

com as mesmas rações até os 120kg de peso vivo. Os resultados encontrados neste 

experimento mostram que a redução do fósforo inorgânico, a retirada do suplemento 

vitamínico e mineral, bem como a adição da fitase, em dietas para suínos em terminação, 

não desencadeiam alterações significativas no metabolismo do ferro. 

Palavras-chave: suínos, eritograma, ferro sérico, ferritina sérica, homeostase do ferro, 

transferrina sérica. 

 

IRON METABOLISM IN FINISHING PIGS FED PHYTASE-ADDED DIETS 

WITHOUT MINERALVITAMIN SUPPLEMENT AND REDUCED INORGANIC 

PHOSPHORUS 

ABSTRACT 

The research evaluated the effect of mineral-vitamin supplement withdrawal 

associated to reduction of inorganic phosphorus level and addition of phytase in feed on 

iron metabolism of finishing-phase pigs. Erythrocyte and reticulocyte count, serum iron, 

ferritin and transferrin quantification was performed. Forty eight hybrid swine females 

with initial average weight of 60kg were allotted to a completely randomized experimental 

design with six treatments with four replications of two animals each. Blood was drawn 

from a group of twenty four 100kg animals and from a second group of twenty four 120kg 

animals. No differences (P<t;0.05) were observed in erythrocyte and reticulocyte count or 

serum iron and transferrin quantification. However, ferritin levels were increased in 100kg 
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animals fed basal feed without mineral/vitamin supplement and inorganic phosphorus with 

phytase when compared to animals fed basal feed without mineral/vitamin supplement 

with inorganic phosphorus with phytase. The enzyme, even in the absence of 

supplementation, assured the maintenance of iron reserves in the body. Difference as 

mentioned above was not detected in 120kg animals. The results of this study suggest that 

withdrawal of vitamin and mineral supplement combined with reduction of inorganic 

phosphorus and addition of phytase do not lead to significant changes in iron metabolism.  

 Key words: swine, erythrocyte count, iron homeostasis, serum ferritin, serum iron, serum 

transferrin.   

 

INTRODUÇÃO 

A alimentação de suínos representa até 70% do custo de produção, portanto a 

retirada dos suplementos micromineral e vitamínico pode significar uma prática vantajosa 

na produção de suínos (LIMA et al., 1991; NUNES, 2000). Em torno de 50 a 80% do P 

presente nos vegetais encontra-se na forma de fitato (OMOGBENIGUN et al., 2003). A 

utilização de enzimas exógenas permite um melhor aproveitamento de nutrientes, 

incrementando a utilização do P, dos aminoácidos e da energia, por meio do uso da enzima 

fitase (TEJEDOR et al., 2001). Essa enzima atua nas ligações do grupo fosfato, liberando o 

P e outros minerais que fazem parte da molécula do fitato como o magnésio, cobre, ferro e 

zinco (MOREIRA, et al., 2003). 

A presença de fitatos, oxalatos e fosfatos formam complexos com o ferro 

retardando sua absorção. O ferro é vital para todas as células e é parte integrante do grupo 

heme de citocromos, peroxidases, catalases, mioglobina e hemoglobina. Em outras 

proteínas, pode ser encontrado na forma sulfúrea (Fe-S), como na ribonucleotídeo 

redutase, aconitase e desidrogenase succínica. Por outro lado, o ferro pode lesar diferentes 

tecidos por catalisar a reação que converte peróxidos de oxigênio em íons radicais livres, 
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que destroem a membrana celular, proteínas e o DNA (ZAGO et al., 2001; BOWLUS, 

2003; HENTZE et al., 2004).  

Para avaliar o metabolismo do ferro é necessário quantificar as variáveis 

relacionadas ao ferro orgânico que são o eritrograma, a dosagem de ferro, transferrina e 

ferritina séricas. O eritrograma é a parte do hemograma que avalia o eritrônio, órgão difuso 

constituído pela massa eritróide circulante e o tecido eritroblástico da medula óssea, que 

lhe dá origem. Assim, a insuficiência funcional do eritrônio ou anemia é definida como 

diminuição da hemoglobina sanguínea; esta costuma acompanhar-se, mas não 

necessariamente, nem de modo paralelo, de baixa do número de eritrócitos (FAILACE, 

2003). É importante ressaltar que 65% do ferro orgânico é encontrados na molécula de 

hemoglobina (JAIN & SHALMS, 1986; GRIFFITHS, 1989; LIEU et al., 2001).  

A concentração de ferro sérico reflete o ferro que é transportado no plasma ligado à 

transferrina. Esta concentração encontra-se diminuída nas anemias por deficiência de ferro 

e aumentada nas hemossideroses. A transferrina é uma proteína de massa molecular 

80.000. Ela porta dois átomos de Fé+3 e libera o ferro às células por interação com os 

receptores de transferrina da membrana. Está aumentada nas anemias por deficiência de 

ferro e diminuída nas anemias por doenças crônicas (WALLACH & KANAAN, 2003; 

LEWIS et al., 2005). 

A ferritina sérica se relaciona com os estoques corpóreos totais de ferro. É a 

principal proteína para a estocagem de ferro no corpo. À medida que a deficiência de ferro 

se instala, ocorre diminuição da ferritina sérica que é seguida, em ordem, por anisocitose, 

microcitose, eliptocitose, hipocromia, baixa na hemoglobina, baixa no ferro sérico e baixa 

na saturação e aumento na transferrina (WALLACH & KANAAN, 2003). Está aumentada 

nas hemocromatoses. O termo anisocitose se refere à desigualdade no tamanho das células, 

cujo valores são obtidos com auxílio de contadores eletrônicos por meio do RDW (red 

blood cell distribution width). É um parâmetro objetivo, matemática e estatisticamente 
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correto, e de indiscutível utilidade clínica. O seu aumento sugere patologia eritróide 

(FAILACE, 2003). 

Considerando que o excesso e deficiência de ferro podem causar morte celular, os 

níveis desse elemento devem ser controlados. O duplo desafio para evitar a deficiência e 

excesso de ferro requer distintos mecanismos homeostáticos nas células, tecidos e sistemas 

orgânicos (HENTZE et al., 2004).  

A realização de trabalhos de pesquisa para determinar o efeito da adição de 

enzimas microbianas exógenas sobre a digestibilidade dos nutrientes em diferentes 

ingredientes utilizados nas dietas para suínos é de fundamental importância na redução do 

custo de produção. Como as alterações nutricionais podem afetar a biodisponibilidade dos 

nutrientes e o ferro é considerado essencial para o organismo animal, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o metabolismo do ferro em suínos, em fase de terminação alimentados 

com dietas contendo fitase, sem suplemento micromineral e vitamínico e redução dos 

níveis de fósforo inorgânico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Setor de Suinocultura do Departamento de 

Produção Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás - UFG. Foi 

utilizado um galpão de terminação, contendo 24 baias. Foram utilizadas 48 fêmeas suínas 

de linhagem comercial, com peso inicial de 60kg. As dietas experimentais foram 

formuladas a base de milho, farelo de soja e farelo de trigo, utilizando-se as exigências 

sugeridas pelas tabelas brasileiras (ROSTAGNO, et al., 2000). A tabela 1 mostra a 

composição percentual e valores nutricionais calculados das rações experimentais. Foram 

utilizados seis tratamentos com oito animais em cada grupo:  

 

T1.Ração basal  - grupo controle;  
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T2.Ração basal sem suplemento micromineral e vitamínico;  

T3.Ração basal sem suplemento micromineral e vitamínico e com fitase;  

T4.Ração basal sem suplemento micromineral  e  vitamínico e sem 1/3 de 

fósforo inorgânico e com fitase;  

T5.Ração basal  sem suplemento micromineral e vitamínico sem 2/3 de fósforo 

inorgânico e com fitase;  

T6.Ração basal  sem suplemento micromineral e vitamínico  sem fósforo 

inorgânico e com fitase. 

A enzima fitase (Natuphos 5000®, Basf Nutrição Animal, São Bernardo do 

Campo, São Paulo) foi utilizada na quantidade de 500UF (unidades de fitase)/kg. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com seis tratamentos e 

quatro repetições, sendo cada animal considerado uma unidade experimental.  

A colheita de sangue foi feita em um grupo de 24 fêmeas com 100kg e outro 

grupo de 24 animais com 120kg. De cada animal foram colhidos 10mL de sangue por meio 

de punção da veia cava, utilizando-se agulhas metálicas (20x100mm). Para isso os animais 

foram contidos em estação, por um auxiliar, por meio de uma corda de seis milímetros 

inserida em um laço por detrás dos dentes caninos e em torno do maxilar superior, segundo 

metodologia proposta por MORENO et al. (1997).  Dos 10mL de sangue coletados, foram 

colocados 2mL em tubo de vidro para a realização do eritrograma e contagem de 

reticulócitos (adicionado etilenodiaminotetracetato de sódio – EDTA – 1mg/mL de 

sangue) (ROSENFELD, 1955) e 8mL em tubo de vidro para a obtenção do soro para a 

quantificação de ferro sérico, ferritina sérica, transferrina sérica.Após a colheita, as 

amostras de sangue com anti-coagulante foram acondicionadas em isopor sob refrigeração, 

enquanto que as outras, sem anti-coagulante, foram mantidas a temperatura ambiente. Ao 

término das colheitas, todo o material foi imediatamente encaminhado ao Laboratório de 
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Patologia Clinica do Hospital Veterinário da EV/UFG e para o Laboratório Rômulo Rocha 

da FF/UFG onde foram processadas no mesmo dia da colheita. 

Para obtenção do soro as amostras foram mantidas em banho-maria a 37°C por 

20 minutos, sendo em seguida centrifugadas a 3.000rpm por dez minutos. Os soros, após a 

separação, foram congelados a - 20ºC, até o momento da realização dos exames. 

Para obtenção das variáveis hematológicas, utilizou-se contador eletrônico, 

modelo COULTER Micro Diff II, 18 parâmetros. Para as dosagens de ferro, ferritina e 

transferrina séricas o equipamento Shiron Diagnostics – Express-Plus. Distensões de 

sangue foram feitas sem anti-coagulante em lâminas de vidro e coradas pela técnica de 

Rosenfeld (RIBEIRO, 1971). Para a contagem de reticulócitos, utilizou-se a coloração de 

azul de cresil brilhante (CARVALHO, 1999).  

Para dosagem de ferro sérico (Kit Ferro Cab®, In Vitro Diagnóstica S/A, 

Itabira, Minas Gerais) utilizou-se a metodologia colorimétrica fotométrica com LCF – 

fator clareante de lípides, onde a intensidade da cor produzida é diretamente proporcional à 

concentração de ferro na amostra. A temperatura da reação foi de 20-25ºC e comprimento 

de onda de 623nm. 

O teste turbidimétrico foi utilizado para determinação quantitativa da ferritina 

(Turb FTN – Ferritina®, Ebram, São Paulo, São Paulo). A temperatura da reação foi de 

37ºC e a leitura foi procedida em comprimento de onda de 600nm. Para a quantificação da 

transferrina sérica (Turb TRF – Transferrina®, Ebram, mono-reagente, sem curva de 

calibração, 2004, encerrada a produção com esta especificação em novembro de 2005, São 

Paulo, São Paulo) também foi utilizado o método de turbidimetria. A temperatura da 

reação foi de 37ºC e comprimento de onda de 340nm. A turbidimetria é uma técnica que se 

baseia na detecção óptica de partículas muito pequenas suspensas em líquido. Os 

resultados foram registrados em planilha específica para posterior análise estatística com o 

programa Excel 2003, sendo utilizado o teste de Duncan com nível de significância de 5%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O eritrograma, a contagem de reticulócitos, os valores de ferro sérico, ferritina 

sérica e transferrina sérica de suínos em fase de terminação alimentados com dietas 

contendo fitase, sem suplemento micromineral e vitamínico e redução dos níveis de 

fósforo inorgânico estão demonstrados na tabela 2. Não foram observadas diferenças 

(P>0,05) nos valores obtidos para o eritrograma (contagem de hemácias, dosagem de 

hemoglobina, hematócrito, volume globular médio, hemoglobina globular média, 

concentração hemoglobina globular média e RDW), contagem de reticulócitos, ferro sérico 

e transferrina sérica para os animais nos diferentes tratamentos testados. Resultados 

semelhantes foram obtidos em um trabalho de NUNES (2000) que avaliou hemograma de 

suínos na fase de terminação (até 100kg de peso vivo) frente a retirada dos suplementos 

micromineral e vitamínico. A fitase melhorou a disponibilidade do ferro para a síntese de 

hemoglobina em leitões anêmicos (STAHL et al., 1999). Neste estudo a fitase não 

interferiu nos parâmetros de hemoglobina, esta diferença pode ser atribuída à ausência de 

anemia nos animais testados.  

Com relação à ferritina, foi verificado que os animais até 100kg de peso vivo 

que receberam ração sem suplemento micromineral e vitamínico, sem fósforo inorgânico e 

com fitase apresentaram valores superiores (P<0,05) de ferritina quando comparados aos 

alimentados com ração sem suplemento micromineral e vitamínico, com fósforo 

inorgânico contendo fitase. A dieta com a enzima, mesmo na ausência de suplementação, 

garantiu a manutenção de estoques de ferro do organismo. Essa diferença não foi detectada 

para os animais que foram alimentados com as mesmas rações até os 120kg de peso vivo. 

Este resultado não deve ser estendido para outras espécies, pois em um estudo com 

duração de quatro meses, realizado com mulheres jovens e saudáveis, foi demonstrado que 

a adição de fitase a uma dieta rica em fibras não foi suficiente para garantir a manutenção 
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dos níveis adequados de ferro orgânico, determinado por mensuração de hemoglobina e 

ferritina (KRISTENSEN et al., 2005). 

Aproximadamente 40mg de ferro precisam ser absorvidos para cada 1kg de 

peso ganho para manter a concentração de hemoglobina em 10g/dL (EGELI & 

FRAMSTAD, 1999). A necessidade diária de ferro para leitões situa-se entre 5 e 10mg/dia, 

principalmente nas primeiras semanas. Através do leite materno 1mg de ferro é suprido, 

sendo somente 10 a 20% das necessidades reais dos leitões, o que significa que os 80 a 

90% restantes são mobilizados dos depósitos de ferro do organismo. Assim, os leitões que 

se valem do leite materno como única fonte de ferro ficam susceptíveis à anemia tipo 

microcítica hipocrômica. É preciso acrescentar que o suíno cresce extremamente rápido 

quando comparado a outras espécies, tendo o seu peso quadruplicado em três semanas 

(SOBESTIANSKY et al., 1999; SCHWEIGERT et al., 2000).  

Considerando os resultados acima, fica fácil compreender a importância do 

ferro nos primeiros meses de desenvolvimento dos suínos. Neste estudo não foram 

observadas alterações importantes no metabolismo do ferro incluindo seu estoque, 

provavelmente, pelo curto espaço de tempo do experimento, em torno de dois meses, e 

também porque foram utilizados animais de terminação onde a necessidade de ferro 

absorvido para a manutenção do status de ferro no organismo animal é menor. 

Apesar de não terem sido detectadas diferenças significativas entre os grupos, 

os parâmetros analisados são os mais indicados para avaliar o metabolismo do ferro. 

CALVO & ALLUE (1986) estudando o metabolismo do ferro em leitões, do nascimento 

até 50 dias de idade e injeção de 100mg de ferro dextrano no dia quatro após o nascimento, 

verificaram por meio do hematócrito, dosagem de hemoglobina, ferro plasmático, ferritina 

plasmática e CTLF (capacidade total de ligação do ferro) que após a injeção houve 

aumento do estoque de ferro até o oitavo dia após nascimento. Houve uma utilização 

significante de ferro de seus locais de armazenamento durante duas a três semanas de vida 
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do animal. A administração de 100mg de ferro dextrano não foi suficiente para evitar o 

aparecimento de anemia ferropênica e também não foi suficiente para manter as reservas 

desse elemento durante o período de amamentação. Os autores também confirmaram a 

validade dos parâmetros de ferritina plasmática como indicador confiável da quantidade de 

ferro estocado no organismo animal. Também SJAASTAD et  al. (1996) em estudo sobre o 

efeito do ferro dextrano (180mg) em leitões anêmicos, verificaram que a contagem de 

reticulócitos variou de 9 a 17% e a atividade máxima de eritropoetina foi observada 24 a 

42 horas após a administração, voltando a valores pré-tratamento 66 horas depois.  

Em uma pesquisa com 4.691 leitões criados ao ar livre, na Hungria, SZABO & 

BIKEI (2002), suplementaram 2.347 suínos jovens com 1,5mL (150mg) de Ferriphor-10% 

(TAD Pharmaceutical GmbH, Bremerhaven, Alemanha) injetado intramuscularmente, no 

terceiro dia de idade. Os outros 2.344 leitões não foram suplementados. Os autores 

verificaram que os suplementados apresentaram maior peso, maior concentração de 

hemoglobina, menores taxas de morbidade e mortalidade. 

Neste estudo não foi observado excesso de ferro circulante determinado pela 

dosagem de ferro sérico como também não foi observado aumento no estoque de ferro 

demonstrado pela dosagem de ferritina. O excesso de ferro atinge a corrente sangüínea 

após ingestão ou injeção parenteral. O ferro livre no plasma, que excede a capacidade de 

transporte da transferrina, causa danos às membranas celulares, resultando em lesão 

vascular, hepática, choque e morte (SOBESTIANSKY et al., 1999). Segundo KOURY & 

DONANGELO (2003) o ferro é transportado, utilizado e estocado ligado a proteínas 

específicas (transferrina, ferritina), as quais previnem ou minimizam as reações de 

oxidação catalisadas por este mineral. O íon ferro é muito ativo em reações de óxido-

redução. O ciclo redox desse mineral promove a reação de Fenton (abaixo), a qual libera 

um potente radical oxidante - hidroxila (.OH) - a partir do H2O2. A .OH é capaz de retirar 

um átomo de hidrogênio dos ácidos graxos polinsaturados da membrana celular e iniciar a 
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peroxidação lipídica. O resultado é o acúmulo de hidroperóxidos que destroem a estrutura 

e função da membrana.  

Suplementação de ferro em altas doses (5.102mg.kg-1 ferro) causa efeito 

adverso no desempenho de leitões devido à deficiência de fósforo por interferência na sua 

absorção (YU et al., 2000). Os resultados aqui obtidos indicam que o uso da fitase não 

desencadeia liberação excessiva de ferro para o organismo do suíno. Esse fato é 

particularmente importante, pois o ferro em excesso depositado nos tecidos pode causar 

lesões graves, particularmente no coração, no fígado e nas glândulas (HOFFBRAND et al., 

2004). 

CONCLUSÃO 

A redução do fósforo inorgânico, a retirada do suplemento vitamínico e 

mineral e a adição da fitase em dietas para suínos em terminação não alteram o 

metabolismo do ferro. 

 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem o apoio financeiro recebido da FUNAPE/UFG e do 

CNPq e a doação da enzima pela Basf Nutrição Animal. 

REFERÊNCIAS 

BOWLUS, C. L. The role of iron in T cell development and autoimmunity. 

Autoimmunity Reviews, Amsterdam, v.2, n.2, p.73-78, 2003. 

CALVO. J. J.; ALLUE, J. R. Plasma ferritin and other parameters related to iron 

metabolism in piglets. Comparative Biochemistry and Physiology. A, London, v.85, n.3, 

p.471-479, 1986. 

CARVALHO, W. F. Técnicas médicas de hematologia e imuno-hematologia. 7.ed. Belo 

Horizonte: Coopemed, 1999. 180p. 



 49

EGELI, A. K.; FRAMSTAD, T. An evaluation of iron-dextran supplementation in piglets 

administered by injection on the first, third or fourth day after birth. Research in 

Veterinary Science, London, v.66, n.3, p.179–184, 1999. 

FAILACE, R. Hemograma: manual e interpretação. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

297p. 

GRIFFITHS, A. Anemia dos leitões. A Hora Veterinária, Porto Alegre, v.9, p.49-52, 

1989. 

HENTZE, W. M.; MUCHENTHALER, M. U.; ANDREWS, N. C. Balancing acts: 

Molecular control of mammalian iron metabolism. Cell, Heidelberg, v.117, p.285-297, 

2004.  

HOFFBRAND A . V., et al. Fundamentos em hematologia. 4.ed. São Paulo: Artmed, 

2004. 358p. 

JAIN, N. C.; SHALM, O. W. Schalm’s veterinary hematology. 4.ed. Philadelphia: Lea & 

Febiger, 1986. Cap.10, p.240-252.  

KOURY, J. C.; DONANGELO, C. M. Zinco, estresse oxidativo e atividade física. Revista 

de Nutrição, Campinas, v.16, n.4, p.433-441, 2003. 

KRISTENSEN, M. B. et al. A decrease in iron status in young healthy women after long-

term daily consumption of the recommended intake of fibre-rich wheat bread. European 

Journal of Nutrition, Darmstadt, v.44, n.6, p.334-340, 2005. 

LEWIS, S. M.; BAIN, B. J.; BATES, I. Hematologia prática de Dacie e Lewis. 9.ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2005. 572p. 

LIEU, P. T.; HEISKALA, M.; PETERSON, P. A.; YANG, Y. The roles of iron in health 

and disease. Molecular Aspects of Medicine, San Diego, v.22, p.1-87, 2001. 

LIMA, G. J. M. M.; SOBESTIANSKY, J.; MORES, N.; DALLA COSTA, O. A.; 

DRIPPA, J.; GOMES, P. C.; MONTICELLI, C. J.; Retirada de suplementação de 

microminerais e viaminas de dietas de suínos em terminação: efeitos sobre o desempenho 



 50

dos animais e composição dos ossos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 28, 1991, João Pesoa. Anais... João Pessoa: SBZ, 1991. 

p.398. 

MOREIRA, J. A., et al. Biodisponibilidade e perdas endógenas mínimas de P em dietas 

com níveis crescentes de fitase para suínos em crescimento pela técnica de diluição 

isotópica. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, 

v.55, n.3, p.350-356, 2003. 

MORENO, A.M.; SOBESTIANSKY, J.; LOPES, A.C.; SOBESTIANSKY, A.A.B. 

Colheita e processamento de amostras de sangue em suínos para fins de diagnóstico. 

Concórdia: EMBRAPA – CNPSA, 1997. 30p. 

NUNES, R. C. Retirada dos suplementos micromineral e/ou vitamínico da ração de 

suínos em fase de terminação. Parâmetros eritroleucométricos e bioquímico-séricos. 

2000. 67 f. Tese (Doutorado-produção animal) – Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinária, Universidade Estadual Paulista, Campus de Jaboticabal, Jaboticabal, SP.  

OMOGBENIGUN, F. O., et al. The effect of supplementing microbial phytase and organic 

acids to a corn-soybean based diet feed to early weaned pigs. Journal of Animal Science, 

Champaign, v. 81, p. 1806-1813, 2003. 

RIBEIRO, W. R. Apontamentos de hematologia prática. Goiânia: UFG, 1971. 80p. 

ROSENFELD, G. Etilenodiamina tetracética dissódica (EDTA) como anticoagulante para 

técnica hematológica. Revista Clinica São Paulo, São Paulo, v.31, p. 65-71, 1955. 

ROSTAGNO, H. S., et al. Composição de alimentos e exigências nutricionais de aves e 

suínos: Tabelas Brasileiras. Viçosa: UFV, 2000. 61p. 

SCHWEIGERT, F. J.; GURTLER, H.; BAUMANE, A .; WAHREN, M.; LEO, M.. Effect 

of iron supplementation on plasma levels of vitamins A, E and C in piglets. Livestock 

Productin Science, Amsterdam, v.63, p. 297-302, 2000. 



 51

SJAASTAD, O. V., et al. Effect of iron on erythropoietin production in anaemic piglets. 

Acta Veterinaria Scandinavica, Copenhagen, v.37, n.2, p.133-138, 1996. 

SZABO, P.; BIKEI, G. Iron deficiency in outdoor pig production. Journal of Veterinary 

Medicine. Series A, Berlin, v.49, n.7, p.390-391, 2002. 

SOBESTIANSKY, J., et al. Clínica e patologia suína. 2.ed. Goiânia: Art 3 Impressos 

Especiais, 1999. 464p. 

STAHL, C. H. et al. Phytase improves iron bioavailability for hemoglobin synthesis in 

young pigs. Journal of Animal Science, Champaign, v.77, p.2135-42, 1999. 

TEJEDOR, A. A. et al. Efeito da adição da enzima fitase sobre o desempenho e a 

digestibilidade ileal de nutrientes. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.30, n.3, 

p.802-808, 2001. 

YU, B. et al. Bioavailability of iron from amino acid in weanling pigs. Animal Feed 

Science and Technology, Taiwan, v.86, p.39-52, 2000. 

WALLACH, J.; KANAAN, S. Interpretação de exames laboratoriais. Rio de Janeiro: 

Medsi, 2003. 1067p. 

ZAGO, M. A., et al. Hematologia: fundamentos e prática. São Paulo: Atheneu, 2001. 

1081p. 

 



 52

Tabela 1. Composição percentual e valores nutricionais calculados das rações 

experimentais (EV/UFG 2006-Goiânia) 

Composição Alimentar 
Alimento T1 T2 T3 T4 T5 T6
Milho 72.37 71,68 71,68 71,52 71,34 71,19
Farelo Soja-46 16,77 16,35 16,35 16,25 16,15 16,04
Farelo Trigo 7,22 8,83 8,83 9,21 9,62 10,00
Calcário 1,20 1,21 1,21 1,46 1,72 1,98
Foscálcio 1,17 1,15 1,15 0,78 0,39 0,00
1Premix vit suíno 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sal 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
L-Lisina-HCl 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Inerte 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09
2Premix min suíno 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fitase 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
DL-MET 99 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Total 100 100 100 100 100 100
Nutrientes 
Cálcio (%) 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
Energia Met (kcal/kg) 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27
P – Disp (%) 0,32 0,32 0,32 0,25 0,18 0,12
P –Total (%) 0,51 0,52 0,52 0,46 0,39 0,32
Proteína (%) 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70
1 -Suplemento vitamínico, suprindo as seguintes quantidades por kg de ração: 

2200UI de vit. A, 200UI de vit. D3, 100mg de vit. E, 2mg de vit.K3, 0,7mg de vit. 
B1, 3mg de vit. B6, 12mcg de vit. B12, 15mg de pantotenato de cálcio, 22mg de 
niacina, 0,009g de antioxidante, 0,025g de promotor de crescimento, 0,3g de 
cloreto de colina e 0,3mg de selênio. 

2 -Suplemento micromineral, suprindo as seguintes quantidades por kg do produto: 
30.000mg de Mn, 90.000mg de Fe, 16.000mg de Cu, 140.000mg de Zn, 850mg de I 
e 200mg de Co. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.Valores médios da avaliação do eritrograma, contagem de reticulócitos, ferro 
sérico, ferritina sérica e transferrina sérica de suínos em fase de terminação 
alimentados com dietas contendo fitase, sem suplemento micromineral e 
vitamínico e redução dos níveis de fósforo inorgânico (EV/UFG 2006 - Goiânia) 
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Tratamento HEM HB HT VGM HGM CHGM RDW RET FE FT TF 
 1012/L g/dL % fl pg % % % µg/dL ng/dL mg/dL
100kg-peso 
vivo      
T1 6,7a 11,5a 37,1a 55,3a 17,2a 31,1a 18,3a 2,1a 251,6a 99,7 a 325,5a 

T2 6,4a 11,1a 35,3a 55,0a 17,3a 31,5a 18,6a 1,8a 192,5a 107,2 a 233,3a 

T3 6,6a 11,4a 36,3a 55,2a 17,2a 31,3a 18,9a 1,7a 177,8a 93,0 a 233,2a 

T4 6,8a 11,9a 38,3a 56,5a 17,5a 31,0a 18,9a 1,7a 165,5a 168,7ab 171,0a 

T5 6,8a 11,7a 37,5a 54,9a 17,2a 31,3a 17,6a 1,7a 167,1a 176,1ab 289,2a 

T6 6,6a 11,9a 37,8a 57,0a 17,9a 31,5a 17,7a 1,3a 264,1a 219,9 b 288,7a 

120kg-peso 
vivo           
T1 6,7a 11,6a 37,4a 55,9a 17,4a 31,2a 17,5a 1,7a 149,4a 121,7a 224,0a 

T2 6,2a 11,1a 35,2a 56,9a 17,9a 31,5a 17,4a 0,8a 161,4a 149,7a 261,5a 

T3 6,8a 12,3a 38,4a 56,7a 18,1a 32,0a 17,8a 1,7a 133,4a 135,5a 270,8a 

T4 6,4a 11,2a 35,3a 54,7a 17,3a 31,6a 18,8a 1,3a 185,5a 141,3a 234,0a 

T5 6,5a 11,9a 38,1a 58,7a 18,4a 31,4a 17,9a 1,6a 205,6a 197,6a 296,5a 

T6 6,8a 11,9a 37,3a 55,2a 17,6a 31,9a 20,2a 1,3a 210,9a 166,2a 267,2a

Valores de 
referência* 

5-8 10-16 32-50 50 -68 
 

17 -21 30 -34 - 0 -  1 50-190** - - 

HEM=contagem de hemácias; HB=dosagem de hemoglobina; HT=hematócrito; 
VGM=volume globular médio; HGM=hemoglobina globular média; CHGM=concentração 
de hemoglobina globular média; RDW=”Red Cell Distribution Width”; RET=contagem de 
reticulócitos; PLAQ=contagem de plaquetas; FE= ferro sérico; FT= ferritina sérica; TF= 
transferrina sérica; fl= fentolitro; pg=picogramas. Médias com letras distintas nas colunas 
indicam diferenças estatisticamente significativas (teste de Duncan), ao nível de 5% de 
probabilidade. * JAIN & SHALM´S (1986); ** MORENO et al. (1997). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 

 
INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DA FITASE À DIETA COM NÍVEIS REDUZIDOS DE 

FÓSFORO E SEM SUPLEMENTO MICROMINERAL E VITAMÍNICO SOBRE  O 

METABOLISMO DO FERRO E A IMUNIDADE HUMORAL DE SUÍNOS DE 

TERMINAÇÃO 
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RESUMO 
A utilização de enzimas exógenas, como a fitase, permite um melhor 

aproveitamento de nutrientes, incrementando a utilização do fósforo, dos aminoácidos e da 

energia. Os objetivos deste trabalho foram avaliar o sistema imune por meio da 

quantificação de componentes sangüíneos relacionados ao metabolismo do ferro e 

determinar elementos da resposta imunológica humoral, em suínos recebendo dietas 

contendo fitase, níveis reduzidos de fósforo inorgânico e sem suplemento micromineral e 

vitamínico. Foram utilizadas 48 fêmeas suínas de linhagem comercial, com peso inicial de 

60kg, distribuídas em seis tratamentos com oito animais em cada grupo. A colheita de 

sangue foi feita em um grupo de 24 animais com 100kg e outro grupo de 24 animais com 

120kg. Tratamentos: T1. Ração basal (grupo controle), T2. Ração 1 sem suplemento 

micromineral e vitamínico, T3. Ração 2 com fitase, T4. Ração 2, sem 1/3 de fósforo 

inorgânico (Pi) e com fitase, T5. Ração 2, sem 2/3 de Pi e com fitase, T6. Ração 2, sem Pi 

e com fitase. Não foram observadas diferenças (P>0,05) nos valores obtidos do 

leucograma e contagem de plaquetas para os animais nos diferentes tratamentos testados. 

Em relação à hemoglobina e ferro sérico também não foram observadas diferenças 

(P>0,05) nos valores obtidos para os animais nos diferentes tratamentos testados. Com 

relação à ferritina, verificou-se que os animais até os 100kg de peso vivo que receberam 

ração sem suplemento micromineral e vitamínico, sem fósforo inorgânico e com fitase 

apresentaram valores superiores (P<0,05) quando comparados aos alimentados com ração 

sem suplemento micromineral e vitamínico, com fósforo inorgânico contendo fitase. A 

enzima, mesmo na ausência de suplementação, garantiu a manutenção de estoques de ferro 

do organismo. Essa diferença não foi detectada para os animais que foram alimentados 
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com as mesmas rações até os 120kg de peso vivo. Os valores médios obtidos para 

proteínas totais e frações, IgG e IgM de suínos em fase de terminação alimentados com as 

dietas experimentais, não foram influenciados pela presença ou ausência da fitase, 

suplemento micromineral e vitamínico e níveis de fósforo inorgânico. Os resultados 

encontrados neste experimento mostram que a redução do fósforo inorgânico, a retirada do 

suplemento vitamínico e mineral, bem como a adição da fitase, em dietas para suínos em 

terminação, não desencadeiam alterações significativas nos parâmetros hematológicos, 

bioquímicos e de imunidade humoral. 

Palavras chave: ferritina sérica, IgG, IgM, leucograma, sistema imune. 

 

IRON AND HUMORAL IMMUNE RESPONSE IN PIGS FED PHYTASE-ADDED 

RATIONS WITH LOWER PHOSPHORUS LEVELS 

 

ABSTRACT 

Exogenous enzymes such as phytase have been widely used in swine 

production to increase phosphorus, amino acid and energy availability from feeds. This 

study aimed to evaluate the immune system through quantification of blood components 

associated to iron metabolism and determine humoral immune response elements in pigs 

fed phytase-added diets without micro minerals and vitamins supplementation and partial 

or total deletion of inorganic phosphorus. Forty-eight crossbred females with initial weight 

of 60 kg were randomly sorted into six groups of eight animals each, as follows: G1 -

standard (complete) ration (control group); G2 - standard ration except micromineral and 

vitamin supplement; G3 - group 2 ration with phytase, G4 - group 2 ration less 1/3 of 

inorganic P with phytase, G5 - group 2 ration less 2/3 of inorganic P with phytase and G6 - 

group 2 ration without inorganic P with phytase. Statistical difference (P<0,05) was not 

recorded neither in white cells and platelet counts nor hemoglobin, serum iron levels, 
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considering all the animals in all treatments. Nevertheless, pigs up to 100 kg that 

consumed diet without micro minerals and vitamins, total deletion of inorganic P and 

phytase addition presented increased ferritin levels (P<0,05) when compared to animals 

fed similar diet with inorganic phosphorus and phytase. The enzyme guaranteed 

maintenance of iron stocks even in the absence of supplementation. Such difference was 

not recorded with 120-kg animals fed similar rations. Average total protein, IgG and IgM 

levels were not influenced by phytase, mineral and vitamin supplementation or inorganic 

phosphorus levels. The results demonstrate that decrease of inorganic phosphorus, 

withdrawal of vitamin and mineral supplements and phytase addition in diets of finishing 

pigs do not lead to significant changes in hematological, biochemical and humoral immune 

response parameters. 

 

Key words:  seric ferritin,  IgG, IgM, white cells count, immune system.  

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A alimentação de suínos representa até 70% do custo de produção. A retirada 

dos suplementos e vitamínico pode significar uma prática vantajosa na produção de suínos 

(LIMA et al, 1991; NUNES, 2000). Essa alimentação baseia-se em ingredientes de origem 

vegetal, em especial milho e soja, que apresentam cerca de dois terços do seu fósforo 

complexado na molécula de ácido fítico, não podendo, portanto, ser utilizado pelos animais 

monogástricos porque estes não sintetizam a enzima fitase, necessária para hidrolisar o 

referido complexo. O fitato, ou sal do ácido fítico (hexakisfosfato de mio-inositol) é um 

composto orgânico de ocorrência natural e pode influenciar nas propriedades nutricionais 
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dos alimentos. Esse fato inclui o fitato como um fator anti-nutricional, pois diminui a 

disponibilidade de minerais (Ca, P, Fe, Mn e Mg) e também das proteínas e moléculas de 

glicose conjugadas. (FURTUNATO, 2002; LUDCKE et al., 1998; COSTA et al., 2004). 

Em torno de 50% a 80% do fósforo (P) presente nos vegetais encontra-se na forma de 

fitato (OMOGBENIGUN et al., 2003). 

A utilização de enzimas exógenas permite um melhor aproveitamento de 

nutrientes, incrementando a utilização do P, dos aminoácidos e da energia (TEJEDOR et 

al., 2001). A fitase atua nas ligações do grupo fosfato, liberando o P e outros minerais que 

fazem parte dessa molécula como o magnésio, cobre, ferro e zinco (MOREIRA, et al., 

2003). A presença de fitatos, oxalatos e fosfatos formam complexos com o ferro 

retardando sua absorção (ZAGO et al., 2001).  

O ferro é ubíquo no ambiente e na biologia. O estudo do ferro biológico 

envolve sua biologia e homeostase. Isso tem fornecido entendimento dentro da regulação 

de genes e revelando notáveis ligações com o sistema imune. DMT1 (divalent metal 

tansporter 1) que é um transportador de metal localizado em fagolisossomos, media 

resistência macrofágica contra patógenos intracelulares. Transferrina e receptor de 

transferrina 1, desempenham papel essencial no desenvolvimento e ativação de linfócitos. 

ß2-microglobulina, o heterodimerico parceiro do HFE, é um componente chave no 

mecanismo imune de vigilância. A lactoferrina e a transferrina se ligam ao ferro para 

seqüestrá-lo da invasão de patógenos. Hepcidim é secretada pelo fígado e diminuí a 

liberação de ferro do sistema mononuclear fagocitário e enterócitos duodenal, como 

conseqüência o ferro sérico diminuí. A expressão da hepcidim é regulada pelos níveis de 

ferro, estímulo inflamatório, demanda de ferro eritróide e hipóxia, e esta aumenta quando 

ferro é administrado e também tem atividade antimicrobiana. Heme oxigenase tem 

propriedade imunossupressiva e antiapoptótica. As citocinas inflamatórias tem efeitos 

diretos e indiretos na expressão de proteínas do metabolismo do ferro. A mieloperoxidase, 
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que é uma enzima que contém ferro, é encontrada nos grânulos primários dos neutrófilos e 

contribui para a atividade antimicrobiana. O citocromo, outra enzima que contém ferro, é 

encontrada nos grânulos específicos dos neutrófilos e é requerida para explosão oxidativa 

após fagocitose (HENTZE et al., 2004; SVOBODA et al., 2004). 

A falta de ferro resulta em pelo menos duas anormalidades na resposta imune: 

defeito na imunidade mediada por célula e prejuízo na morte bacteriana por fagocitose 

(atividade da mieloperoxidase reduzida). A evidência de imunidade mediada por células 

defeituosas inclui uma redução de até 35% do número de células T circulantes. Tanto 

células T auxiliares como supressoras são afetadas. A ribonucleotídeo redutase (enzima 

que contém ferro para síntese de DNA para divisão celular) linfocinas, interleucina 1 e 

interleucina 2 estão prejudicadas na deficiência de ferro (LEE et al., 1998). 

Segundo LIMA & GROTTO (2004) o conteúdo total de ferro no organismo é 

dividido em três compartimentos: funcional (hemoglobina e mioglobina), de estoque 

(ferritina e homossiderina) e transporte (transferrina). 

A concentração de ferro sérico reflete o ferro que é transportado no plasma 

ligado à transferrina (WALLACH &KANAAN, 2003; LEWIS et al. 2005). A ferritina 

sérica se relaciona com os estoques corpóreos totais de ferro. É a principal proteína para a 

estocagem de ferro no corpo (WALLACH & KANAAN, 2003). 

Para compreender melhor a influência do ferro (balanço de ferro) no organismo 

e na imunologia do animal é importante analisar os parâmetros relacionados ao 

leucograma, hemoglobina, contagem de plaquetas, ferro sérico, ferritina, proteínas totais e 

frações, IgG e IgM. 

O leucograma é a seção do hemograma em que os leucócitos são identificados, 

contados e avaliados morfologicamente. Os leucócitos podem ser divididos em dois 

grandes grupos – fagócitos e imunócitos. Os granulócitos, que incluem três tipos de células 

– neutrófilos, eosinófilos e basófilos, juntamente com os monócitos, compreendem os 
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fagócitos. Os linfócitos, suas células precursoras e os plasmócitos formam a população 

imunocítica (HOFFBRAND et al., 2004).  

As plaquetas atuam na hemostasia primária e na coagulação sangüínea 

(LORENZI et al., 2003). Estão aumentadas em número nas anemias ferroprivas 

(WALLACH & KANAAN, 2003). Os complexos imunológicos podem interagir com 

plaquetas por meio de seus receptores Fc, levando a agregação e formação de 

microtrombos, daí um aumento adicional na permeabilidade vascular por liberação de 

aminas vasoativas. As plaquetas são fonte importante de fatores de crescimento e a 

liberação desses fatores contribui para a proliferação celular (ROITT et al., 1993). 

A eletroforese de proteínas é um método laboratorial para obter o 

fracionamento das proteínas séricas em zonas classificadas por albumina, alfa, beta e 

gama-globulina. Duas proteínas compõem o traçado eletroforético da zona beta-globulina 

que são a transferrina e o componente C-3 do sistema complemento. A zona gama que 

compreende todas as classes imunoglobulínicas, é a expressão da IgG (NAOUM, 1999). 

As dosagens de IgG e IgM são importantes no diagnóstico de 

imunodeficiências hereditárias e adquiridas (WALLACH & KANAAN, 2003). 

Os objetivos deste trabalho foram avaliar o sistema imune por meio da 

quantificação de componentes sanguíneos relacionados ao metabolismo do ferro e 

determinar elementos da resposta imunológica humoral, em suínos recebendo dietas 

contendo fitase, níveis reduzidos de fósforo inorgânico e sem suplemento micromineral e 

vitamínico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Setor de Suinocultura do Departamento de 

Produção Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás – UFG 

(EV/UFG). Foi utilizado um galpão de terminação, contendo 24 baias. Foram utilizadas 
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48 fêmeas suínas de linhagem comercial, com peso inicial de 60kg. As dietas 

experimentais foram formuladas a base de milho, farelo de soja e farelo de trigo, 

utilizando-se as exigências sugeridas pelas tabelas brasileiras (ROSTAGNO, et al., 2000). 

A tabela 1 mostra a composição percentual e valores nutricionais calculados das rações 

experimentais.  

Foram utilizados seis tratamentos com oito animais em cada grupo:      

T1. Ração basal (grupo controle),  

T2. Ração basal sem suplemento micromineral e vitamínico, 

T3. Ração basal sem suplemento micromineral e vitamínico com adição de fitase,  

T4. Ração basal sem suplemento micromineral e vitamínico, sem 1/3 de fósforo 

inorgânico e com fitase,  

T5. Ração basal sem suplemento micromineral e vitamínico e sem 2/3 de fósforo 

inorgânico e com fitase, 

T6. Ração basal sem suplemento micromineral e vitamínico e sem fósforo inorgânico e 

com fitase. 

A enzima fitase (NATUPHOS 5000®, Basf Nutrição Animal, São Bernardo do 

Campo, São Paulo) foi utilizada na quantidade de 500UF (unidades de fitase)/kg. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente ao acaso, com seis tratamentos e 

quatro repetições, sendo cada animal considerado uma unidade experimental.  

A colheita de sangue foi feita em um grupo de 24 animais com 100kg e outro 

grupo de 24 animais com 120kg. De cada animal foram colhidos 10 mL de sangue por 

meio de punção da veia cava cranial, utilizando-se agulhas metálicas (20x100mm). Para 

isso os animais foram contidos em estação, por um auxiliar, por meio de uma corda de seis 

milímetros inserida em um laço por detrás dos dentes caninos e em torno do maxilar 

superior, segundo metodologia proposta por MORENO et al. (1997). Parte do sangue 

(2mL) foi colocado em tubo de vidro com etilenodiaminotetracetato de sódio (EDTA – 
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1mg/mL de sangue) para a realização do leucograma, quantificação da hemoglobina e 

contagem de plaquetas (ROSENFELD, 1955). O restante do sangue (8mL) foi transferido 

para tubos de vidro para obtenção do soro para a quantificação de ferro sérico, ferritina 

sérica,  IgG, IgM e proteínas totais e frações.  

Após a colheita, as amostras de sangue com anticoagulante foram 

acondicionadas em isopor contendo gelo biológico, enquanto que as outras, sem 

anticoagulante, foram mantidas à temperatura ambiente. Ao término das colheitas, todo o 

material foi imediatamente encaminhado ao Laboratório de Patologia Clinica do Hospital 

Veterinário da EV/UFG e Laboratório Rômulo Rocha da Faculdade de Farmácia da UFG 

(FF/UFG), onde foram processadas no mesmo dia da colheita. 

Para obtenção do soro as amostras foram mantidas em banho-maria a 37°C por 

20 minutos, sendo em seguida centrifugadas a 3.000rpm por dez minutos. Os soros, após a 

separação, foram congelados a -20ºC, até o momento da realização dos exames. 

Para obtenção dos parâmetros hematológicos, utilizou-se contador eletrônico, 

modelo COULTER Micro Diff II, 18 parâmetros. Para a dosagem de ferro sérico e ferritina 

sérica, IgG e IgM utilizou-se o equipamento Shiron Diagnostics – Express-Plus. 

Distensões de sangue foram feitas sem anticoagulante em lâminas de vidro e 

coradas pela técnica de Rosenfeld (RIBEIRO, 1971). 

A dosagem de ferro sérico verificou-se pela metodologia colorimétrico 

fotométrico com LCF – fator clareante de lípides (Kit Ferro Cab – In Vitro Diagnóstica - 

Human). A temperatura da reação foi de 20ºC - 25ºC e a leitura feita em comprimento de 

onda de 623nm. 

Para quantificação da ferritina sérica foi utilizado o teste tubidimétrico para 

determinação quantitativa de ferritina humana (Kit Ebram). A temperatura da reação foi de 

37ºC e o comprimento de onda de 600 nm. 
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Para a quantificação de IgG e IgM séricas também foi utilizado o método de 

turbidimetria (Kit Ebram). A temperatura da reação foi de 37ºC e o comprimento de onda 

de 340 nm. 

Para a determinação da concentração sérica de proteínas totais utilizou-se o 

método do biureto. Para a leitura das amostras de proteínas totais, foi utilizado o analisador 

bioquímico, Bioplus-2000 à 37º C, em comprimento de onda de 555 nm. A separação das 

frações da proteína sérica foi conduzida por meio da migração eletroforética em acetato de 

celulose pH 8,6. 

Os resultados foram registrados em planilha específica para posterior análise 

estatística, sendo utilizado o teste de Ducan, ao nível de probabilidade de 5%, para 

evidenciar eventuais diferenças entre os grupos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados do leucograma e contagem de 

plaquetas de suínos em fase de terminação, alimentados com as seis dietas experimentais. 

Não foram observadas diferenças (P>0,05) nos valores obtidos para o leucograma e 

contagem de plaquetas para os animais nos diferentes tratamentos estudados.  

Um aumento nos valores médios para leucócitos totais e diminuição do número 

de neutrófilos bastonetes foi relatado por NUNES (2000), que avaliou o hemograma de 

suínos na fase de terminação (até 100kg de peso vivo) frente à retirada dos suplementos 

micromineral e vitamínico. SVOBODA et al. (2004) demonstram que a contagem total de 

leucócitos, a contagem relativa e absoluta de neutrófilos e contagem absoluta de linfócitos 

foram menores no grupo de leitões não suplementados com ferro, comparado com os 

suplementados. Essas alterações não foram observadas neste trabalho, portanto todas as 

dietas foram suficientes para manter o leucograma dentro dos limites de normalidade. 
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Segundo WALLACH & KANAAN (2003), as plaquetas estão aumentadas em 

número nas anemias por deficiência de ferro. Neste estudo não foi observada diferença 

significativa nos diferentes tratamentos e os animais não apresentaram anemia durante o 

experimento. 

Na Tabela 3 estão apresentados os valores obtidos para hemoglobina, ferro 

sérico, ferritina sérica de suínos em fase de terminação alimentados com as dietas 

experimentais. 

Em relação à hemoglobina e ferro sérico não foram observadas diferenças 

significativas (P>0,05) nos valores obtidos para os animais nos diferentes tratamentos 

testados. Considerando a ferritina sérica, verificou-se que os animais até os 100kg de peso 

vivo que receberam ração sem suplemento micromineral e vitamínico, sem fósforo 

inorgânico e com fitase (T6) apresentaram valores superiores (P<0,05) quando comparados 

aos alimentados com ração sem suplemento micromineral e vitamínico, com fósforo 

inorgânico contendo fitase (T3). A ingestão da enzima, mesmo na ausência de 

suplementação, garantiu a manutenção de estoques de ferro do organismo. Essa diferença 

não foi detectada para os animais que foram alimentados com as mesmas rações até os 

120kg de peso vivo. STAHL et al. (1999) demonstraram que a fitase melhorou a 

disponibilidade do ferro para a síntese de hemoglobina em leitões anêmicos. 

A preocupação com a homeostase do ferro no organismo é demonstrada por 

vários autores, como também a influência do ferro no sistema imune. Segundo BRUININX 

et al. (2000), o ferro é um nutriente relacionado com a saúde e a imunidade. O leitão 

desmamado tem redução na produção de imunoglobulina, provavelmente devido ao 

estresse associado com esta fase, desse modo a injeção de ferro resulta em aumento de 

crescimento pós-desmame de leitões. SZABO & BIKEI (2002) verificaram que aqueles 

leitões criados ao ar livre, suplementados com ferro apresentaram maior peso, maior 

concentração de hemoglobina, menores morbidade e mortalidade. SVOBODA et al. (2004) 
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trabalhando com leitões deficientes de ferro suplementados e não suplementados com ferro 

dextran verificaram uma diminuição estatisticamente significante na circulação de 

linfócitos B em animais não suplementados e concluí que a deficiência de ferro influência 

negativamente a imunocompetência em leitões. 

O ferro é vital para todas as células em particular para atividade metabólica e 

proliferação de células tais como timócitos e células T. Na deficiência de ferro, como 

citado por LEE et al. (1998), há decréscimo no número de linfócitos T circulantes e 

também diminuição na sua resposta blastogênica. A má-nutrição protéico-energética, a 

deficiência de zinco e o estresse ocasionam a redução de linfócitos como conseqüência da 

atrofia tímica. A atrofia é resultado do aumento da apoptose induzida pelo alto nível de 

cortisol e provável diminuição dos níveis de leptina (BOWLUS, 2003). Por outro lado 

BRUININX et al. (2000) mostraram que quantidades adicionais de ferro não afetam o 

desempenho e a imunidade humoral em leitões sem anemia. Neste estudo as variáveis 

relativas à homeostasia do ferro mantiveram-se dentro da normalidade, mostrando que as 

reduções dos nutrientes não afetaram a homeostasia do ferro e conseqüente não 

apresentaram efeito negativo na imunidade dos suínos. 

Apesar dos estoques de ferro ter aumentado nos animais até 100kg a 

homeostase foi mantida como demonstrado valores obtidos para hemoglobina, ferro sérico 

e ferritina. 

Na Tabela 4 estão apresentados os resultados das proteínas totais e frações, IgG 

e IgM de suínos em fase de terminação alimentados com as dietas experimentais. 

Os valores médios obtidos para proteínas totais e frações, IgG e IgM de suínos 

em fase de terminação alimentados com as dietas experimentais, não foram influenciados 

pela presença ou ausência da fitase, do suplemento micromineral e vitamínico e dos níveis 

de fósforo inorgânico. NUNES (2000) também não observou efeito nos valores médios 
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para o quadro seroprotéico de suínos na fase de terminação, até 100kg de peso vivo, frente 

à retirada dos suplementos micromineral e vitamínico. 

Neste estudo houve diferença quando se comparou os valores de referência 

para hemoglobina e ferro sérico citados por JAIN & SHALM (1986) e MORENO et al. 

(1997) e proteínas totais de KANEKO et al. (1997) e MORENO et al. (1997) sugerindo 

que sejam estabelecidos parâmetros específicos para a região. Mesmo sob as melhores 

circunstâncias nenhum exame é perfeito, ou seja, 100% de sensibilidade, especificidade e 

valor preditivo. Os valores de referência são baseados em definições estatísticas que 

determinam o intervalo de 95% como sendo normal, enquanto que 5% dos exames estarão 

fora desta variação normal quando da ausência de doença. Os índices de referência variam 

de um laboratório para outro. Também quando os exames são processados com tecnologias 

diferentes há variação. Se o animal é jovem ou adulto, o estado prandial, os procedimentos 

de colheita do sangue, as condições de abrigo e ambientais, e raça podem influenciar nos 

parâmetros de referência.(LEE et al., 1998; WALLACH & KANAAN, 2003). 

 

CONCLUSÃO 

A redução do fósforo inorgânico, a retirada do suplemento vitamínico e 

mineral, bem como a adição da fitase, em dietas para suínos em terminação, não 

desencadeiam alterações significativas nos parâmetros hematológicos, bioquímicos e de 

imunidade humoral. 
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Tabela 1. Composição percentual e valores nutricionais calculados das rações 

experimentais EV/UFG 2006 - Goiânia) 

Composição Alimentar 
Alimento T1 T2 T3 T4 T5 T6
Milho 72.37 71,68 71,68 71,52 71,34 71,19
Farelo Soja-46 16,77 16,35 16,35 16,25 16,15 16,04
Farelo Trigo 7,22 8,83 8,83 9,21 9,62 10,00
Calcário 1,20 1,21 1,21 1,46 1,72 1,98
Foscálcio 1,17 1,15 1,15 0,78 0,39 0,00
1Premix vit suíno 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sal 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
L-Lisina-HCl 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Inerte 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09
2Premix min suíno 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fitase 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
DL-MET 99 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Total 100 100 100 100 100 100
Nutrientes 
Cálcio (%) 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
Energia Met (kcal/kg) 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27
P – Disp (%) 0,32 0,32 0,32 0,25 0,18 0,12
P –Total (%) 0,51 0,52 0,52 0,46 0,39 0,32
Proteína (%) 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70
1 -Suplemento vitamínico, suprindo as seguintes quantidades por kg de ração: 

2200UI de vit. A, 200UI de vit. D3, 100mg de vit. E, 2mg de vit.K3, 0,7mg de vit. 
B1, 3mg de vit. B6, 12mcg de vit. B12, 15mg de pantotenato de cálcio, 22mg de 
niacina, 0,009g de antioxidante, 0,025g de promotor de crescimento, 0,3g de 
cloreto de colina e 0,3mg de selênio. 

2 -Suplemento micromineral, suprindo as seguintes quantidades por kg do produto: 
30.000mg de Mn, 90.000mg de Fe, 16.000mg de Cu, 140.000mg de Zn, 850mg de I 
e 200mg de Co. 
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Tabela 2 -  Valores médios da avaliação do leucograma e contagem de plaquetas de 
suínos em fase de terminação alimentados com dietas contendo fitase, sem 
suplemento micromineral e vitamínico e redução dos níveis de fósforo 
inorgânico (EV/UFG 2006 - Goiânia) 

TRAT LEUC BAST SEG EOS BASF LINF MON PLAQ 
 103/L 103/µL 103/ µL 103/ µL 103/ µL 103/µL 103/µL 103/mL 
100kg         
T1 13,48 a 0,18 a 3,12 a 0,32 a 0,00 a 9,27 a 0,58 a 208,25a 

T2 17,78 a 0,22 a 3,14 a 0,29 a 0,05 a 13,35 a 0,72 a 203,75 a 
T3 14,15 a 0,16 a 2,35 a 0,18 a 0,00 a 10,64 a 0,82 a 279,50 a 
T4 15,38 a 0,12 a 3,04 a 0,27 a 0,00 a 11,37 a 0,58 a 187,25 a 
T5 17,78 a 0,19 a 4,36 a 0,32 a 0,00 a 12,08 a 0,83 a 259,75 a 
T6 14,70 a 0,15 a 3,06 a 0,49 a 0,00 a 10,06 a 0,94 a 220,25 a 
120kg         
T1 17,78 a 0,16 a 3,18 a 0,35 a 0,00 a 13,13 a 0,96 a 240,00 a 
T2 22,83 a 0,29 a 2,81 a 0,55 a 0,00 a 17,96 a 1,21 a 277,50 a 
T3 18,70 a 0,29 a 3,14 a 0,18 a 0,00 a 14,22 a 0,88 a 229,00 a 
T4 20,80 a 0,23 a 3,55 a 0,30 a 0,00 a 15,72 a 1,00 a 317,75 a 
T5 17,78 a 0,31 a 3,45 a 0,29 a 0,00 a 12,92 a 0,81 a 301,25 a 
T6 23,38 a 0,30 a 3,64 a 0,44 a 0,00 a 18,05 a 0,95 a 253,75 a 
Valores de 
referência* 

11 -22 0,0-0,8 3,08-10,34 0,0 a2,4 0,0-0,4 4,3-13,64 0,2-2,2 100-900

TRAT = tratamento; LEUC = leucócitos; BAST = neutrófilos bastões; SEG = neutrófilos segmentados; 
EOS = eosinófilos; BASF = basófilos; LINF = linfócitos; MON = monócitos; PLAQ=contagem de 
plaquetas; Médias com letras distintas nas colunas indicam diferenças estatisticamente significativas (Teste 
Ducan), ao nível de 5% de probabilidade. * JAIN (1993). 
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Tabela 3  - Valores médios obtidos para hemoglobina, ferro sérico e  ferritina sérica de 

suínos em fase de terminação alimentados com dietas contendo fitase, sem 
suplemento micromineral e vitamínico e redução dos níveis de fósforo 
inorgânico (EV/UFG 2006 - Goiânia) 

TRAT HB FE FT 
 g/dL µg/dL ng/dL 
100kg    
T1 11,53a 251,65a   99,70a 

T2 11,10a 192,50a 107,23a 

T3 11,35a 177,80a   92,98a 

T4 11,90a 165,55a 168,73ab 

T5 11,75a 167,13a 176,13ab 

T6 11,90a 264,08a 219,90b 

120kg    
T1 11,65a 149,45a 121,73a 

T2 11,10a 161,35a 149,68a 

T3 12,28a 133,35a 135,48a 

T4 11,18a 185,50a 141,28a 

T5 11,95a 205,63a 197,65a 

T6 11,90a 210,88a 166,23a 

Valores de 
referência 

10-16* 
9-14** 

50-190* 
17-212** 

- 
 

TRAT=tratamento; HB=dosagem de hemoglobina; FE= ferro sérico; FT= ferritina sérica; g= grama; l= litro. 
Médias com letras distintas nas colunas indicam diferenças estatisticamente significativas (Teste Ducan), ao 
nível de 5% de probabilidade. * JAIN & SHALM´S(1986); ** MORENO et al. (1997). 
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Tabela 4   -  Valores médios obtidos para proteínas totais e frações (albumina, globulinas e 
relação A/G), IgG e IgM de suínos em fase de terminação alimentados com 
dietas contendo fitase, sem suplemento micromineral e vitamínico e redução 
dos níveis de fósforo inorgânico (EV/UFG 2006 - Goiânia) 

GLOBULINAS TRAT PT ALB GLOB 
ALFA BETA GAMA 

A/G IgG IgM 

 g/dL g/dL g/dL g/dL g/dL g/dL  mg/dL mg/dL 
100kg          
T1 6,73 a 2,91 a 3,81 a 1,37 a 1,11 a 1,33 a 0,77 a 466,33 a 90,90 a 
T2 6,70 a 2,90 a 3,80 a 1,17 a 1,20 a 1,43 a 0,76 a 564,48 a 73,70 a 
T3 7,10 a 2,94 a 4,16 a 1,52 a 1,40 a 1,25 a 0,71 a 488,75 a 77,45 a 
T4 6,90 a 2,75 a 4,15 a 1,44 a 1,29 a 1,41 a 0,67 a 501,40 a 53,90 a 
T5 7,43 a 3,10 a 4,33 a 1,53 a 1,31 a 1,49 a 0,72 a 529,25 a 82,98 a 
T6 7,33 a 3,09 a 4,23 a 1,51 a 1,43 a 1,29 a 0,74 a 452,20 a 90,65 a 
120kg         
T1 8,65 a 4,22 a 4,43 a 1,74 a 1,22 a 1,48 a 0,97 a 495,75 a 78,43 a 
T2 9,05 a 4,33 a 4,72 a 1,56 a 1,24 a 1,92 a 0,93 a 597,73 a 96,68 a 
T3 8,43 a 3,88 a 4,54 a 1,62 a 1,34 a 1,58 a 0,86 a 492,73 a 80,60 a 
T4 8,48 a 4,20 a 4,28 a 1,49 a 1,32 a 1,46 a 1,00 a 501,48 a 87,28 a 
T5 9,15 a 4,57 a 4,58 a 1,59 a 1,29 a 1,69 a 1,01 a 539,13 a 94,75 a 
T6 8,68 a 4,22 a 4,45 a 1,71 a 1,29 a 1,45 a 0,95 a 420,28 a 73,08 a 
Valores de  
referência 

*7,90-8,90 
 
**6,50-9,00 

1,90-3,90 5,29-6,43 1,28-1,54 1,26-1,68 2,24-2,46 0,37-0,51 - - 

TRAT = tratamento; PT = proteínas totais; ALB = albumina; GLOB = globulina sérica; A/G=relação 
albumina e globulina; IgG = imunoglobulina G; IgM = imunoglobulina M. Médias com letras distintas nas 
colunas indicam diferenças estatisticamente significativas (Teste Ducan), ao nível de 5% de probabilidade.* 
KANEKO, et al. (1997), **MORENO et al. (1997). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na suinocultura intensiva o custo de produção é relativamente alto e existe 

constante preocupação tanto de produtores, quanto de pesquisadores no sentido 

de reduzir custos, quer seja através de retirada ou diminuição da inclusão de 

ingredientes na ração ou de diminuição nos gastos na prevenção de doenças. 

 Apesar do método de eleição para a prevenção de anemia ferropriva dos 

leitões ter sido a aplicação intramuscular ou subcutânea de composto orgânico de 

ferro, a alternativa – fornecimento de terra via oral – tem sido constantemente 

abordada por pesquisadores para baixar custo de produção suplementando ferro 

por meio de produtos sintetizados pela indústria farmacêutica ou terra rica em 

ferro.   

 Neste contexto têm sido realizadas algumas pesquisas envolvendo 

basicamente as variáveis de desempenho e eritrograma. No presente trabalho 

procurou-se contribuir para o melhor entendimento do metabolismo do ferro em 

leitões lactentes estudando também o comportamento do ferro sérico, capacidade 

de transporte do ferro, índice de saturação da transferrina, ferritina sérica e 

depósitos de ferro no fígado e no baço, demonstrando assim, que as diferentes 

fontes de ferro foram eficientes na prevenção da anemia ferropriva e no 

desempenho de leitões lactentes. 

Os leitões deste experimento foram desmamados aos 19 dias após o 

nascimento diferentemente do que ocorreu no manejo de animais dos trabalhos 

de outros autores, onde o desmame foi de 35 a 40 dias, desta forma, 

acrescentando novos dados à suinocultura moderna. 
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 Reagentes disponíveis na área humana revelaram resultados laboratoriais 

satisfatórios em suínos. Isto foi uma contribuição importante para a pesquisa e 

para a rotina laboratorial destes animais como também a possibilidade do 

emprego de suínos como modelo experimental em linhas de pesquisa humanas 

no Brasil, como já ocorre em outros países na área de cardiologia, fisiologia renal, 

metabolismo de drogas e anemia ferropriva. 

 A taxa de viabilidade em leitões suplementados com ferro dextrano foi 

numericamente menor em relação aos outros tratamentos possivelmente pelo fato 

de que o ferro ficou disponível em excesso no organismo animal. Por outro lado 

os animais que receberam terra à vontade fornecida diariamente do terceiro ao 

19º dia e os animais que receberam o suplemento alimentar ultra-precoce rico em 

ferro quelatado em pó (SAUP), apresentaram taxa de viabilidade igual a 100%, 

bom desempenho e ausência de anemia sugerindo uma melhor homeostase do 

ferro nesses animais. 

 Nos animais que receberam terra à vontade fornecida diariamente do 

terceiro ao 19º dia a taxa de viabilidade foi de 100% , não houve diferença no 

ganho de peso em relação aos outros tratamentos e a suplementação foi eficiente 

na prevenção da anemia demonstrando assim que este procedimento pode ser 

uma opção técnica e econômica recomendável, em especial para o pequeno 

produtor, apesar de que não foi objetivo deste trabalho a avaliação econômica. 

Foi demonstrada a importância dos índices hematimétricos 

principalmente o VGM e o HGM. Mesmo os animais não apresentando anemia os 

índices demonstraram diferenças indicando uma melhor hemoglobinização 

eritrocitária nos animais que receberam ferro dextrano comparado com os que 

receberam terra à vontade diariamente do terceiro ao décimo dia e do 11º ao 19º 

dia com intervalo de um dia e os que receberam suplemento alimentar ultra-
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precoce rico em ferro quelatado em pó (SAUP) no VGM e também nos animais 

que receberam ferro dextrano comparado com terra à vontade aos leitões 

diariamente do terceiro ao décimo dia e do 11º ao 19º dia com intervalo de um dia 

no HGM. 

Os níveis de ferro no fígado nos animais que receberam terra e SAUP 

foram inferiores numericamente do que os que receberam ferro dextrano. É 

interessante mais estudos para avaliar o comportamento do metabolismo do ferro 

no animal após desmame.  

As diferentes fontes de ferro utilizadas foram eficientes no desempenho 

e na prevenção da anemia de leitões no período de aleitamento e pode ser 

sugerido que a disponibilidade do ferro na terra para leitões lactentes não só 

depende da concentração de ferro, mas também de outros nutrientes. 

Na fase de terminação a nutrição e as práticas de manejo alimentar 

dos animais devem receber atenção especial, porque nessa fase os animais 

consomem maior quantidade de ração, e o manejo alimentar deve visar à 

produção de carcaças que atendam às exigências do mercado, com o máximo 

retorno econômico. Como a alimentação de suínos tem custos elevados, 

chegando a representar cerca de 70% do custo de produção, o tema faz parte das 

linhas prioritárias de ação das agências de pesquisa e vários estudos têm sido 

conduzidos visando reduzir custos. Dietas contendo fitase, sem suplemento 

micromineral e vitamínico e com redução dos níveis de fósforo inorgânico podem 

representar uma prática vantajosa na produção de suínos diminuindo custos e 

reduzindo a poluição ambiental provocada pelo fósforo excretado através das 

fezes. 

No entanto alterações nutricionais podem afetar a biodisponibilidade 

dos nutrientes e o ferro é considerado essencial para o organismo animal. 
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Avanços foram alcançados quando se avaliou o metabolismo do ferro 

em suínos de terminação em dois momentos, aos 100kg e aos 120kg, e também 

a correlação entre o ferro, imunidade humoral e modificações dietéticas. Os 

resultados encontrados neste experimento mostram que a redução do fósforo 

inorgânico, a retirada do suplemento vitamínico e mineral, bem como a adição da 

fitase, em dietas para suínos em terminação, não desencadeiam alterações 

significativas no metabolismo do ferro  e imunidade humoral. 

Avaliando o metabolismo do ferro e imunidade humoral dos animais de 

terminação do T6 é verificado que o tratamento pode ser economicamente viável 

porque foi retirado o suplemento micromineral e vitamínico, o fósforo inorgânico e 

acrescentado a fitase. Entretanto, não foi quantificado o benefício financeiro uma 

vez que não era objetivo deste trabalho a avaliação econômica. 

Este trabalho foi importante porque a fitase não interferiu 

significativamente no metabolismo do ferro e imunidade humoral dos animais do 

experimento. 

Desafios foram enfrentados no trabalho a campo, na validação das 

metodologias, na escolha do local para o desenvolvimento do experimento, bem 

como, conciliar as áreas de Farmácia e Medicina Veterinária, sem ultrapassar os 

limites profissionais.  

É importante ressaltar também que os dados aqui produzidos podem 

ser utilizados como parâmetros de pesquisa na linha humana como subsídio para 

o estudo de metabolismo.  
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