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RESUMO 
 
Foram conduzidos dois experimentos com objetivo de avaliar o efeito da utilização de 
Concentrado proteico de soja (CPS) em dietas pré-inicias de leitões sobre o 
desempenho, histomofometria intestinal e alguns parâmetros sanguíneos. Foram 
utilizados 72 leitões machos castrados desmamados aos 21 dias de idade no primeiro 
experimento e 54 no segundo. Ambos foram delineados em blocos ao acaso com seis 
repetições e três leitões por unidade experimental, tendo o primeiro quatro tratamentos 
(0% CPS, 3% CPS, 6% CPS e 9% CPS), o qual avaliou diferentes níveis de inclusão 
de CPS nas dietas, e o segundo, para avaliar a substituição de plasma sanguíneo 
(SDP) por CPS, três (0,0%-CPS + 5,0-SDP, 2,5%-CPS + 2,5%-SDP e 5,0%-CPS + 
0,0%-SDP). Em ambos as rações experimentais e água foram fornecidas à vontade 
nas fases pré-inicial l (21 a 32 dias de idade) e pré-inicial ll (33 a 42 dias de idade), 
sendo que na fase inicial (43 a 66 dias de idade) todos os leitões receberam uma 
única dieta. Aos 32 dias de idade foi coletado sangue de um animal por unidade 
experimental e em seguida estes animais foram eutanasiados para coleta de amostras 
de intestino delgado. No primeiro experimento, foi observado efeito linear decrescente 
sobre a conversão alimentar (CA) à medida que aumentou o nível de CPS na dieta no 
período entre 21 e 32 dias de idade. Efeito linear também foi observado sobre a CA no 
período entre 33 e 42 dias de idade dos leitões, entretanto de forma inversa ao 
período anterior, ou seja, à medida que se aumentou o nível de CPS na dieta a CA 
aumentou. Foi observado no período total (21 a 66 dias de idade) do primeiro 
experimento efeito quadrático do CPS sobre a CA dos leitões. No segundo 
experimento a substituição de SDP por CPS causou efeito sobre as variáveis de 
desempenho no período entre 21 e 32 dias de idade, exceto sobre a CA. O CDR foi 
superior para os leitões alimentados com 2,5%-CPS + 2,5%-SDP e o GDP e o peso 
final (PF) dos animais neste período foi superior com 2,5%-CPS + 2,5%-SDP 
comparado a 5,0%-CPS + 0,0%-SDP. No período entre 21 e 42 dias de idade foi 
observado melhores resultados de CDR e PF para a dieta com 2,5%-CPS + 2,5%-SDP 
comparado a 5,0%-CPS + 0,0%-SDP. O GDP apresentou melhores resultados para as 
dietas com 0,0%-CPS + 5,0-SDP e 2,5%-CPS + 2,5%-SDP e a CA foi superior para a 
dieta com 0,0%-CPS + 5,0%-SDP diante da dieta com 5,0%-CPS + 0,0%-SDP. No 
período total do experimento (21 a 66 dias de idade) foi observado efeito da 
substituição dos SDP por CPS sobre o GDP e o CDR, sendo que os animais 
alimentados com 2,5%-CPS + 2,5%-SDP apresentaram resultados superiores aos 
alimentados com 5,0%-CPS + 0,0%-SDP. Em ambos os experimentos nenhum efeito 
foi observado sobre as variáveis histomorfométricas (altura de vilosidade, 
profundidade de cripta e relação vilo:cripta). Em relação às variáveis sanguíneas 
(leucócitos, linfócitos e eosinófilos) do primeiro experimento, não foi observado 
nenhum efeito do CPS aos 32 dias de idade dos leitões. No segundo experimento, a 
contagem total de leucócitos foi superior para os animais alimentados com 5,0%-CPS 
+ 0,0%-SDP sobre os alimentados com 0,0%-CPS + 5,0%-SDP e a contagem de 
linfócitos foi menor nos leitões que receberam 0,0%-CPS + 5,0%-SDP. No primeiro 
experimento, a utilização de CPS em dieta de leitões pós-desmame no período pré-
inicial (21 a 42 dias de idade) não influenciou o desempenho produtivo dos leitões no 
período entre 21 e 66 dias de vida, nem a histomorfometria intestinal e a contagem de 
leucócitos, linfócitos e eosinófilos desses animais. No segundo, a utilização conjunta 
de CPS e SDP nas rações reduz a ativação do sistema imune e melhora o 
desempenho produtivo.  
 

Palavras-chave: alimento, desempenho, leucócitos, proteínas alergênicas, suínos
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SOY PROTEIN CONCENTRATE IN PIGLETS PRE-INITIAL DIETS 

 

 

ABSTRACT: Two experiments were conduct to evaluate the effect of using soy protein 

concentrate (SPC) in pre-starter piglet diets over performance, intestinal 
histomofometria and blood parameters. In the first trial 72 piglets weaned at 21 days of 
age were used and 54 for the second trial. Both were conducted as a randomized 
blocks design with six replications and three piglets per unit. The first trial had four diets 
(0% SPC, 3% SPC, 6% SPC and 9% SPC), which evaluated different levels of SPC 
inclusion in diets, and the second trial, which evaluated the replacement of spray dried 
blood plasma (SDP) by SPC, had three diets (0.0%-SPC + 5.0-SDP, 2.5%-SPC + 
2.5%-SDP and 5.0%-SPC + 0.0%-SDP). In both trials, diets and water were offered ad 
libitum in pre-starter l (21-32 days old) and pre-starter ll (33-42 days old) phases, but 
during the starter phase (43-66 days old) all piglets received a single diet. At 32 days of 
age, blood was collected from one animal per experimental unit and then these animals 
were euthanized to collect samples of the small intestine. Linear effect was observed In 
the first trial, over feed conversion (FC) as the level of CPS in diet was increased in the 
period between 21 and 32 days of age. Linear effect was also observed on the FC in 
the period of 33-42 days old, however in a reverse form from the previous period, 
wherein the increase of the SPC level in diets resulted in the increase of FC. In the 
total period of this trial (21-66 days old), it was found a quadratic effect of SPC on 
piglets FC. In the second trial, the replacement of SDP by CPS caused effect on 
performance variables, except for feed conversion (FC) during 21-32 days of piglets 
age. The average daily feed intake (ADFI) was higher for pigs fed 2.5%-SPC + 2.5%-
SDP and the average daily gain (ADG) and the final body weight (FBW) of the piglets 
in this period was higher for 2.5%-SPC + 2.5%-SDP compared to 5.0%-SPC + 0.0%-
SDP. In the period of 21-42 days old, it was observed best results of ADFI and FBW for 
piglets fed diet containing 2.5%-SPC + 2.5%-SDP compared to piglets fed 5.0%-SPC + 
0.0%-SDP. The ADG showed better results for diets containing 0.0%-SPC + 5,0-SDP 
and 2.5%-SPC + 2.5%-SDP and FC was higher for the diet with 0.0%-SPC + 5.0%-
SDP compared to the diet with 5.0%-SPC + 0.0%-SDP. During total period of the 
experiment (21-66 days old) ADG and ADFI was influenced by substitution of SDP for 
SPC, wherein the best results was presented by piglets fed 2.5%-SPC + 2.5%-SDP 
compared to those fed 5.0%-SPC + 0.0%-SDP. In both trials, no effect was observed 
upon histomorphometric variables (villus height, crypt depth and villus: crypt). 
Regarding the blood variables (leukocytes, eosinophils and lymphocytes), no effect of 
SPC at 32 days of age the piglets was observed in the first trial. But in the second trial, 
total leukocyte count was higher in animals fed 5.0%-SPC + 0.0%-SDP compared to 
ones fed 0.0%-SPC + 5.0%-SDP and lymphocyte count was lower in piglets receiving 
0.0%-SPC + 5.0%-SDP. In the first trial, the use of SPC in diets of post-weaning piglets 
during pre-starter period (21-42 days old) did not influence performance from 21 to 66 
days of life, or intestinal morphology and leukocyte, lymphocytes and eosinophils count 
in these animals. In the second, the combined use of SPC and SDP in the diets of pigs 
between 21 and 42 days of age reduces the activation of the immune system and 
improves productive performance. 
 

Keywords: feedstuff, growth performance, leukocytes, pigs, soy allergenic proteins 



CAPÍTULO 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A evolução das técnicas de produção de suínos foi estimulada pela 

demanda por aumento de produtividade com objetivo maior de ampliar a 

rentabilidade da atividade por parte do produtor. Além deste fator, o aumento da 

população mundial, juntamente com a elevação na demanda por proteína de 

origem animal também exercem papel fundamental na busca por aumento de 

produtividade na suinocultura. 

Dentre uma série de indicadores técnicos de produtividade da atividade 

suinícola, um se destaca por permitir a realização de uma leitura ampla de vários 

aspectos dentro de uma granja produtora de leitões: o número de leitões 

desmamados/porca/ano. De uma forma geral este indicador permite uma visão 

dos aspectos sanitário, genético, nutricional e ambiental do rebanho, além do 

manejo como um todo. Sendo assim, a ausência ou a má administração de pelo 

menos um destes fatores pode acarretar em queda de produtividade, ou seja, 

redução do número de leitões desmamados/porca/ano. 

A evolução deste indicador, assim como a evolução da suinocultura 

brasileira como um todo, foi tão expressiva a partir da década de 80 que o número 

médio de leitões desmamados/porca/ano saiu de 18 e alcançou 26,5 leitões no 

ano de 2010 em granjas altamente tecnificadas (PIGCHAMP, 2010). Esta 

evolução não foi por acaso, sendo grandes mudanças necessárias para tais 

avanços. A redução do período de lactação, por exemplo, foi uma alteração 

necessária para aumento de produtividade, visto que suínos criados de forma 

extensiva chegam a apresentar período de lactação em torno de 60 dias. 

 

 

1.1 O PROCESSO DE DESMAME 

 

Nos atuais sistemas intensivos de produção o período de lactação se 

encontra em torno de 21 dias por apresentar resultado satisfatório de 

desempenho dos leitões comparado a períodos mais curtos (MAIN et al., 2004). 

Entretanto, este período foi definido, entre outros fatores, com base no ciclo 

reprodutivo da porca, visando reduzir o intervalo entre partos. Esta redução é 
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interessante, pois à medida que o manejo reprodutivo da fêmea é bem conduzido, 

o número de partos/porca/ano é melhorado, consequentemente o número de 

leitões desmamados/porca/ano tende a se elevar. Todas estas melhorias em 

produtividade irão ocorrer, é claro, se o manejo dos leitões também for bem 

realizado. 

Por outro lado a redução no período de lactação das reprodutoras 

suínas trouxe desafios para os leitões, pois, estes acabam sendo desmamados 

precocemente e de forma abrupta. Mesmo havendo medidas para diminuir os 

efeitos negativos do desmame, esse momento na vida dos leitões é o mais 

delicado, pois, eles são exigidos que se adaptem a mudanças nutricionais, 

ambientais, imunológicas e psicológicas. 

Logo após o desmame, o estresse psicológico gerado pela separação 

da mãe, a mistura de diferentes leitegadas na creche, além das disputas para 

estabelecimento de hierarquia dentro do novo grupo, acarreta em aumento na 

secreção de fator liberador de corticotrofina e por consequência, aumento da 

liberação de cortisol (MOESER et al., 2007). Este último é responsável por 

disfunções na barreira da mucosa intestinal e hipersecreção, que pode ocasionar 

diarréia. Tais fatores estressantes podem aumentar a permeabilidade paracelular 

e transcelular da mucosa intestinal, consequentemente, aumentando a 

translocação de antígenos e lipopolissacarídeos bacterianos através da barreira 

da mucosa intestinal, o que resulta em maior desafio ao sistema imune dos leitões 

(SMITH et al., 2010). 

O desmame precoce desencadeia ainda transtornos nutricionais no 

leitão recém desmamado. O leite ingerido durante o período de lactação dos 

leitões apresenta alta digestibilidade e níveis ótimos de proteína, lipídeo e lactose, 

o qual é substituído por ração comumente com baixa umidade e com presença de 

alto nível de amido (WILLIAMAS, 2003). Esta mudança no perfil de carboidratos 

ingeridos pelo animal durante esta transição de dietas ocasiona significativa 

redução na ingestão de energia pelo leitão, levando à menor disponibilidade para 

a manutenção da estrutura do epitélio intestinal (PLUSKE et al., 1996).  

BLACHIER et al. (2009), citaram que a produção e utilização de ATP 

nos enterócitos é elevada, sendo o trato gastrointestinal responsável por 

aproximadamente 20% do consumo de oxigênio de todo o organismo. Devido à 
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alta taxa de renovação das células do epitélio intestinal, estas apresentam alta 

demanda de energia. Portanto, quando este elemento se encontra em baixa 

disponibilidade, devido às consequências do desmame, surgem então alterações 

fisiológicas, como a redução da resistência transmucosa e aumento da atividade 

secretória do intestino delgado, resultando em queda no desempenho dos leitões 

(BOUDRY et al., 2004). 

A redução na disponibilidade de energia é decorrente principalmente 

da redução no consumo de alimento e imaturidade fisiológica do aparelho 

digestivo em digerir alimentos de origem vegetal logo após o desmame 

(MAKKINK et al., 1994). A consequência destas alterações sobre a mucosa 

intestinal é imediata, levando à redução da altura das vilosidades e aumento da 

profundidade das criptas da mucosa intestinal. 

HAMPSON et al. (1986) observaram que essa redução na altura das 

vilosidades de leitões desmandos aos 21 dias de idade pode chegar a 25% após 

24 horas pós-desmame, comparadas às medidas obtidas pré-desmame. 

Reduções ainda maiores chegam a ocorrer por volta do quinto dia pós-desmame, 

com redução de até 50% na altura das vilosidades. Observações semelhantes 

foram realizadas por MILLER et al. (1986) e CERA et al. (1988), os quais 

reportaram significativa redução na altura das vilosidades entre três e sete dias 

após o desmame. 

De forma didática, BURRIN & STOLL (2003) dividem o período pós-

desmame em fase aguda e fase adaptativa de acordo com as alterações 

morfológicas da mucosa intestinal. Segundo esses autores, na fase aguda ocorre 

significativa atrofia das vilosidades intestinais durante os sete primeiros dias pós-

desmame. Esta alteração é acompanhada de hiperplasia das criptas, devido à 

rápida proliferação celular nesta região para recuperação da altura das 

vilosidades. Durante a fase adaptativa, compreendida entre os dias sete e 14 pós-

desmame, há manutenção da hipertrofia das criptas, levando à recuperação da 

integridade das vilosidades. Esta reestruturação da mucosa intestinal ocorre 

concomitantemente ao aumento do consumo de alimento e evolução da fisiologia 

do aparelho digestivo do leitão. 

Por outro lado, BELKEVELD et al. (2009) em estudo sobre período de 

lactação e amamentação intermitente, na qual os leitões eram separados da 
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porca durante 10 horas por dia, demonstraram que é possível evitar atrofia das 

vilosidades intestinais e reduzir significativamente a queda de consumo de ração, 

além de melhorar o ganho diário de peso pós-desmame dos leitões. Entretanto, 

para que estes benefícios sejam alcançados é necessário ampliar o período de 

lactação, passando para 33 dias, e proceder com a amamentação intermitente 

entre os dias 19 e 33 de lactação. Como consequência negativa, haveria maior 

demanda de mão de obra e de baias de maternidade, inviabilizando a 

implantação deste manejo. 

Em relação ao aspecto imunológico, invariavelmente, o desmame 

acarreta em transtornos no sistema de defesa do leitão. De acordo com BOUDRY 

et al. (2004), os efeitos da desmame resulta em alterações na função da barreira 

intestinal. Células de defesa, como linfócitos intra-epiteliais, presentes na mucosa 

intestinal representam a primeira linha de proteção do leitão contra diversos 

microorganismos patogênicos, toxinas e até mesmo bactérias residentes no 

conteúdo intestinal. Entretanto, quando esta barreira intestinal é rompida, há 

aumento da permeabilidade da mucosa intestinal, o que permite bactérias, toxinas 

e antígenos alimentares atravessar esta barreira sem que o sistema imune ali 

presente, ofereça resistência. Como consequências, um processo inflamatório no 

intestino é instalado, juntamente com má absorção, diarreia e queda de 

desempenho do animal (CAMPBELL et al., 2013). 

LALLÈS et al. (2007), relataram que o sistema imune do leitão após o 

desmame, entre 21 e 28 dias de vida, não está completamente desenvolvido. 

Com isso, várias são as transformações que este sistema irá sofrer nas primeiras 

semanas pós-desmame, visando alcançar maturidade imunológica. Segundo 

KING & PLUSKE (2003), neste momento da vida do leitão há significativa redução 

do número de imunoglobulinas adquiridas pelo colostro (imunidade passiva), 

tornando o animal ainda mais susceptível aos desafios sanitários enfrentados pós 

desmame. 

Com todos estes desafios enfrentados pelos leitões após o desmame, 

parece praticamente inevitável evitar redução no consumo de ração e diminuição 

na taxa de ganho de peso pós-desmame. Podendo, portanto, definir esta fase da 

vida destes animais como a mais estressante e a mais crítica para a produção de 

suínos.  
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1.2 FATORES ANTINUTRICIONAIS DA SOJA 

 

Além dos desafios enfrentados pelos leitões durante o processo de 

desmame, fatores antinutricionais presentes em alguns alimentos podem oferecer 

risco à saúde e ao desempenho dos leitões pós-desmame. 

A presença de fatores antinutricionais não se restringe apenas a 

alimentos pouco utilizados na nutrição animal. Assim como a presença de fatores 

antinutricionais em alimentos não impede a utilização destes. O próprio farelo de 

soja é um excelente representante destes alimentos, pois, apesar de apresentar 

alguns fatores antinutricionais em sua composição, é hoje a fonte protéica de 

origem vegetal mundialmente mais utilizada na alimentação animal. 

A matéria prima do farelo de soja, ou seja, o grão de soja (Glycine 

max), contém diversos fatores antinutricionais para os animais monogástricos. 

Segundo BUTOLO (2010), estão presentes neste grão: inibidores de tripsina, 

hemaglutininas, ácido fítico, agentes goitrogênicos, antivitaminas A e E, lípase, 

lipoxidase, saponinas, fatores alergênicos (Glicinina e ß-Conglicinina) e 

oligossacarídeos (rafinose, estaquiose e verbascose). 

Entretanto, durante o processo de obtenção do farelo de soja, alguns 

destes fatores antinutricionais presentes no grão de soja são inativados pela 

aplicação de calor. Com isso, além da manutenção do alto valor nutricional, 

principalmente em relação aos níveis dos aminoácidos lisina, triptofano, treonina, 

isoleucina e valina, este farelo se torna livre de alguns fatores antinutricionais 

indesejados aos animais monogástricos (CROMWELL, 1999).  

Segundo CROMWELL (1999), fatores alergênicos e oligossacarídeos 

presentes na soja não são inativados pelo processo de obtenção do farelo de 

soja. Sendo, portanto, limitada a utilização deste farelo em dietas de leitões recém 

desmamados, pois pode acarretar em redução do desempenho destes animais. 

Alterações na mucosa intestinal decorrentes do processo de desmame 

foram observadas por DUNSFORD et al. (1989), os quais apontam  que o tipo de 

dieta pós-desmame pode ser parcialmente responsável por diarréia e redução no 

desempenho frequetemente observada pós-desmame.  

Resultados semelhantes foram observados por LI et al. (1990), em que 

leitões recém desmamados, alimentados com ração, cuja fonte protéica foi 
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prioritariamente o farelo de soja, apresentaram maior redução na altura das 

vilosidades intestinais e menor desempenho produtivo na primeira semana pós 

desmame. Foi observado ainda que o número de anticorpos contra proteínas do 

farelo de soja foi superior nos animais alimentados com farelo de soja, sendo, 

portanto, determinado como causa do menor desempenho dos leitões uma 

reação de hipersensibilidade transitória aos antígenos da soja. Transitória, pois, 

na oitava semana de vida os leitões dos dois tratamentos, com e sem farelo de 

soja, apresentavam mesma taxa de ganho de peso e mesma altura de vilosidades 

intestinais. 

LI et al. (1991) observaram que nos 14 primeiros dias após desmame 

os leitões alimentados com farelo de soja, como principal fonte protéica na dieta, 

apresentaram resultados inferiores de desempenho e menores alturas de 

vilosidades intestinais e taxa de absorção intestinal, comparados aos leitões 

alimentados com proteína derivada do leite. Entretanto, entre o 14º e 35º dia pós 

desmame houve recuperação de desempenho daqueles leitões, resultando em 

desempenho semelhante no período de 35 dias após desmame. Esta 

recuperação de desempenho foi igualmente observada por LI et al. (1990). 

Resultados semelhantes foram observados por FRIESEN et. al. 

(1993a) e SOHN et al. (1994), os quais avaliaram dietas com diferentes alimentos 

derivados de soja e diferentes processamentos aplicados neles. Nestes trabalhos, 

quando a dieta à base de farelo de soja foi comparada à dieta com proteína de 

origem láctea, foi observado o mesmo padrão de desempenho em ambos os 

grupos de leitões. Sendo que, nos 14 primeiros dias os leitões alimentados com 

farelo de soja na dieta apresentaram desempenho inferior, mas no período 

experimental de 35 dias ambos os grupos de leitões apresentaram desempenho 

semelhante. 

FRIESEN et al. (1993b) demonstram que nesse tipo de 

hipersensibilidade a sensibilização prévia do animal com as proteínas da soja não 

desencadeia uma futura reação alérgica ainda mais grave quando o leitão é 

exposto novamente aos antígenos. Mas esta reação de hipersensibilidade sempre 

irá ocorrer quando o animal tiver o primeiro contato com estas proteínas. Estes 

autores afirmam ainda que quanto mais cedo essa exposição ocorrer, mais rápido 

o animal estará adaptado. 
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Estudos recentes com as proteínas alergênicas glicinina (SUN et al., 

2008) e B-Conglicinina (HAO et al., 2009) isoladas a partir do farelo de soja, 

caracterizam a hipersensibilidade transitória como sendo do tipo I, ou seja, 

mediada por Imunoglobulina E. Ambos os autores demonstram a reação alérgica 

que tais proteínas desencadeiam quando ocorre o primeiro contato com a mucosa 

intestinal. Basicamente há ativação de mastócitos através da imunoglobulina E, 

seguindo com liberação de interleucinas pró-inflamatórias IL1 e IL4. 

Consequentemente há intensa migração de leucócitos para a mucosa intestinal, 

ocasionando em redução da altura das vilosidades e aumento das profundidades 

das criptas. Tais alterações resultam em diminuição das enzimas digestivas 

presentes na mucosa intestinal e redução da área de absorção do intestino 

delgado. Assim, queda no desempenho e possivelmente diarreia são observados 

durante este processo. 

Os oligossacarídeos, rafinose, estaquiose e verbascose, presentes no 

farelo de soja também são considerados fatores antinutricionais para animais 

monogástricos. Estes carboidratos representam cerca de 6% da matéria seca 

desse farelo, podendo variar de acordo com o cultivar da soja e o processamento 

aplicado para obtenção do farelo (GRIESHOP et al., 2003). 

O efeito antinutricional dos oligossacarídeos em suínos é decorrente da 

não produção da enzima α-galactosidase por parte destes animais, a qual é 

responsável pela clivagem da ligação α-1,6 presente nestes compostos 

(SLOMINSKI, 1994). Uma vez não digeridos no intestino delgado, os 

oligossacarídeos são fermentados por microorganismos no intestino grosso 

favorecendo a produção de gases e podendo causar náuseas e desconforto 

(FLEMING, 1981). De acordo com GDALA et al. (1997) estes compostos 

indigestíveis afetam negativamente a digestibilidade de outros nutrientes e o 

desempenho de leitões devido ao aumento da osmolaridade e da taxa de 

passagem da digesta pelo trato gastrointestinal. 

LIYING et al. (2003) demonstram que a presença de oligossacarídeos 

na dieta de leitões reduziu a taxa de ganho de peso, além de aumentar a 

incidência de diarréia e a produção de gases. SMIRICKY et al. (2002) observaram 

que altos níveis de estaquiose e rafinose na dieta leitões ocasionam redução da 

digestibilidade do nitrogênio e de aminoácidos, como consequência ocorre queda 
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no desempenho dos animais. Além disso, a adição da enzima α-galactosidase na 

dieta não foi suficiente para aumentar a digestibilidade ileal verdadeira nem 

aparente do nitrogênio e dos aminoácidos, com exceção da valina e da tirosina. 

Os oligossacarídeos aqui citados podem ser removidos do farelo de 

soja por um processo industrial de extração álcool/água. O produto resultante 

desse processo é conhecido como Concentrado Proteico de Soja (CPS), o qual 

apresenta redução de aproximadamente 90% dos oligossacarídeos presentes no 

farelo de soja (VELDMAN et al., 1993). Durante esse processo as proteínas 

glicinina e ß-conglicinina, principais proteínas de armazenamento do grão de soja, 

sofrem desnaturação pelo processo térmico empregado e suas propriedades 

antigênicas são eliminadas. Como consequência, esse produto apresenta maior 

digestibilidade do nitrogênio e de seus aminoácidos, o que resulta em aumento da 

concentração de lisina plasmática, da altura das vilosidades intestinais, do 

consumo, do ganho de peso e da conversão alimentar comparados com o farelo 

de soja na dieta de leitões (HANCOCK et al., 1990).  

Mais recentemente, URBAITYTE et al. (2009) demonstraram que as 

digestibilidades da proteína bruta e dos aminoácidos foram superiores para o CPS 

(86%) frente ao farelo de soja (80%) em leitões pós-desmame. Esta melhora na 

digestibilidade de nutrientes no CPS pode ser explicada pela remoção dos fatores 

antinutricionais, incluindo os oligossacarídeos. 

Diante do exposto, objetivou-se com o presente estudo avaliar a 

inclusão do CPS em dietas pré-iniciais de leitões e verificar seu efeito sobre o 

desempenho zootécnico, a histomorfometria intestinal e as células sanguíneas 

desses animais. 
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CAPÍTULO 2. DESEMPENHO, HISTOMORFOMETRIA INTESTINAL E 

PARÂMETROS SANGÜINEOS DE LEITÕES PÓS-DESMAME ALIMENTADOS 

COM DIFERENTES NÍVEIS DE CONCENTRADO PROTEICO DE SOJA NA 

RAÇÃO 

 

 

RESUMO: Com o objetivo de avaliar os efeitos da inclusão do Concentrado 
proteico de soja (CPS) na dieta de leitões pós-desmame sobre o desempenho, 
histomorfometria intestinal e parâmetros sanguíneos destes animais, foi realizado 
um experimento na Universidade Federal de Goiás, utilizando-se 72 leitões 
machos castrados desmamados aos 21 dias de idade. Estes animais foram 
distribuídos em um delineamento experimental de blocos ao acaso, formados de 
acordo com o peso inicial, compondo quatro dietas (0% CPS, 3% CPS, 6% CPS e 
9% CPS), seis repetições por tratamento e três leitões por unidade experimental. 
As rações experimentais e água foram fornecidas à vontade nas fases pré-inicial l 
(21 a 32 dias de idade) e pré-inicial ll (33 a 42 dias de idade), sendo que na fase 
inicial (43 a 66 dias de idade) todos os leitões receberam uma única dieta. Aos 32 
dias de idade foi coletado sangue de um animal por unidade experimental e em 
seguida estes animais foram eutanasiados para coleta de amostras de intestino 
delgado. No período entre 21 e 32 dias de idade a presença do CPS na dieta não 
influenciou a ganho diário de peso (GDP) nem o consumo diário de ração (CDR) 
dos leitões, entretanto houve efeito linear sobre a conversão alimentar (CA), 
sendo que à medida que aumentou o nível de CPS na dieta, diminuiu a CA. Efeito 
linear também foi observado sobre a CA no período entre 33 e 42 dias de idade 
dos leitões, entretanto de forma inversa ao período anterior, ou seja, à medida 
que se aumentou o nível de CPS na dieta a CA aumentou. Neste período também 
não houve efeito do CPS sobre o GDP e o CDR. Nenhum efeito foi observado 
sobre as variáveis de desempenho nos períodos pré-inicial (21 a 42 dias de 
idade), inicial (43 a 66 dias de idade) e sobre todo o período experimental (21 a 
66 dias de idade). Em relação às variáveis histomorfométricas (altura de 
vilosidade, profundidade de cripta e relação vilo:cripta) e às variáveis sanguíneas 
(leucócitos, linfócitos e eosinófilos) não foi observado nenhum efeito do CPS aos 
32 dias de idade dos leitões. A inclusão de CPS nas dietas não influenciou o 
desempenho produtivo dos leitões no período entre 21 e 66 dias de vida, nem a 
histomorfometria intestinal e a contagem de leucócitos, linfócitos e eosinófilos 
desses animais. 
 

Palavras chave: alimento, proteínas alergênicas da soja, suínos 
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CHAPTER 2. GROWTH PERFORMANCE, INTESTINAL 

HISTOMORPHOMETRY AND BLOOD PARAMETERS OF WEANED PIGLETS 

FED DIFFERENT SOY PROTEIN CONCENTRATE LEVELS 

 

ABSTRACT: An experiment was conducted at the Federal University of Goiás, 

using 72 castrated male piglets weaned at 21 days of age to evaluate the effects 
of inclusion of soy protein concentrate (SPC) in the diet of post-weaning piglets 
over performance, intestinal morphology and blood parameters. Piglets were 
distributed into a randomized blocks design according to the initial weight, 
composed by four diets (0% SPC, 3% SPC, 6% SPC and 9% SPC), six replicates 
per treatment and three pigs per experimental unit. Experimental diets and water 
were offered ad libitum in l pre-initial l (21-32 days old) and pre-initial ll (33-42 days 
old) stages, but during the initial phase (43-66 days old) all piglets received a 
single diet. At 32 days of age, blood was collected from one animal per 
experimental unit and then these animals were euthanized to collect samples of 
the small intestine. In the period of 21-32 days of age the presence of SPC in the 
diet did not affect the average daily gain (ADG) or the average daily feed intake 
(ADFI) of piglets, however, a linear decreasing effect on feed conversion (FC) was 
observed as SPC level was increased in the diets. Linear effect was also observed 
on the FC in the period of 33-42 days old, however in a reverse form from the 
previous period, wherein the increase of the SPC level in diets resulted in the 
increase of FC. In this period there was also no effect of SPC over the ADG or the 
ADFI. No effect was observed on performance variables in pre-initial periods (21-
42 days old), initial (43-66 days old), and in the total period of the experiment (21-
66 days old). Regarding histomorphometric variables (villus height, crypt depth 
and villus:crypt ratio) and blood variables (leukocytes, lymphocytes and 
eosinophils), no effect was observed at 32 days of piglets´ age  due inclusion of 
CPS in diets. The inclusion of CPS in piglet diets did not influence performance 
from 21 to 66 days of life, or intestinal morphology and leukocyte, lymphocytes 
and eosinophils count in these animals. 
 
Key words: allergenic proteins from soybeans, feedstuff, swine 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

O desmame precoce, no qual os leitões são completamente separados 

de suas progenitoras entre 21 e 28 dias de vida, gera um alto nível de estresse 

nestes jovens animais. Várias são as mudanças que eles atravessam durante 

este período, sendo exigido deles rápida adaptação. O manejo nutricional nesse 

momento se torna muito importante e se mal conduzido pode resultar em baixo 

desempenho produtivo. Isto, porque os leitões deixam de ingerir o leite da porca e 

são exigidos a se adaptarem a uma dieta a base de ração com substancial 

alteração dos carboidratos, proteínas e gorduras (WILLIAMS, 2003).  

O farelo de soja é uma das principais fontes protéicas de origem 

vegetal utilizadas na nutrição animal. Entretanto, alguns fatores antinutricionais 

presentes em sua composição, como as proteínas alergênicas glicinina e ß-

conglicinina e os oligossacarídos (rafinose e estaquiose), desencadeiam 

distúrbios digestivos em leitões jovens, diminuindo seu desempenho produtivo (LI 

et al., 1991b; GDALA et al., 1997). A partir desse conhecimento, diversos 

alimentos têm sido produzidos a partir da soja com o objetivo de reduzir ou até 

mesmo eliminar seus efeitos antinutricionais, tais como o Concentrado Proteico 

de Soja (CPS), Isolado Proteico de Soja, Proteína texturizada de soja (YANG et 

al., 2007), entre outros. 

O CPS é obtido a partir de um conjunto de processos que envolve a 

extração do óleo, lavagem do floco desengordurado com etanol para extração dos 

carboidratos solúveis e por final, tratamento térmico para inativação das proteínas 

alergênicas (TURLINGTON et al., 1990). Como resultado desses processos a 

digestibilidade da soja é aumentada e as alterações na morfologia intestinal são 

reduzidas, o que resulta em aumento no desempenho dos leitões (HANCOCK et 

al., 1990a,b). 

A inclusão deste alimento na dieta de leitões pós-desmame visa reduzir 

o nível de farelo de soja utilizado na formulação da ração, que por sua vez reduz 

o teor de fatores antinutricionais presentes na dieta. LENEHAN et al. (2007) 

demonstram que a substituição do farelo de soja por CPS é positiva ao 

desempenho dos leitões, principalmente nas duas primeiras semanas pós-
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desmame. Entretanto, os autores destacam que a solubilidade protéica desse 

alimento pode influenciar no desempenho dos animais.  

Assim, objetivou-se com o presente estudo avaliar níveis de CPS na 

dieta de leitões após o desmame sobre o desempenho zootécnico, a 

histomorfometria intestinal e alguns parâmetros sangüíneos. 

 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Setor de Suinocultura do 

Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. O projeto foi submetido à avaliação 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) PRPPG/UFG e aprovado sob 

o número de protocolo 062/12. 

Foram alojados 72 leitões machos castrados logo após o desmame aos 

21 dias de idade, sendo provenientes de granja comercial do município de 

Senador Canedo – GO. Os leitões foram avaliados no momento do alojamento 

quanto à cicatrização umbilical e escrotal, hidratação e comportamento. Em 

seguida, foram pesados e distribuídos nas parcelas com uniformidade de peso 

nas mesmas. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com 

quatro tratamentos, seis repetições e três animais por unidade experimental, 

perfazendo um total de 24 unidades experimentais. Para a definição dos blocos 

foi adotado o peso inicial dos leitões. 

Foram ocupadas duas salas do galpão de creche experimental. Cada 

sala apresenta as seguintes dimensões: 10 m x 6 m (C x L), e possui 16 baias de 

2,0 m2 em estrutura de ferro galvanizado e piso vazado com placas de PVC. Cada 

baia possui um bebedouro automático do tipo “chupeta”, com concha, e 

comedouros horizontais em cano de PVC de 0,9 m. O galpão apresenta 

orientação leste-oeste com pé direito de 3,0 m. Suas laterais possuem mureta de 

1,0 m de altura a partir do chão, sendo os outros dois metros fechados por 

cortinas retráteis. 
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Água e ração foram disponibilizadas à vontade para os leitões durante 

todo o período experimental, com início aos 21 e término aos 66 dias de vida. A 

temperatura e a umidade foram monitoradas diariamente por termômetros e 

higrômetros instalados em uma baia vazia de cada sala, na altura dos animais. 

Os tratamentos consistiram de quatro níveis de inclusão do CPS (0,0; 

3,0; 6,0 e 9,0) nas dietas pré-inicial I e pré-inicial II (Tabelas 1 e 2). As dietas 

experimentais foram fornecidas durante a fase pré-inicial, segundo o programa 

alimentar dividido em fases pré-inicial l (21 a 32 dias de idade) e pré-inicial ll (33 a 

42 dias de idade). Entre os dias 43 e 66 dias de idade, os leitões receberam ração 

única, a base de milho e farelo de soja, para avaliar o efeito residual dos 

tratamentos (Tabela 3). Foi utilizado o software SuperCrac 5.7 Master (TD 

Software, 2005) para auxilio na formulação das dietas, as quais atendiam as 

exigências nutricionais de cada fase de criação recomendadas por ROSTAGNO 

et al. (2011). 

As variáveis de desempenho estudadas foram: ganho diário de peso, 

consumo diário de ração, peso final dos leitões e conversão alimentar. O peso 

dos animais foi aferido aos 21, 32, 43 e 66 dias de idade, bem como toda a ração 

fornecida e as sobras. 

O ganho de peso dos leitões foi calculado pela fórmula: peso médio 

dos leitões da baia - peso médio inicial dos leitões da baia; o consumo de ração, 

pelo peso da ração fornecida - peso das sobras / nº de leitões da baia; a 

conversão alimentar, pelo consumo de ração / ganho de peso.  

Aos 32 dias de idade, logo após a pesagem dos leitões, foi selecionado 

e retirado um animal por unidade experimental para ser eutanasiado, sendo este 

o que apresentou o peso mais próximo ao peso médio dos animais da baia. Antes 

de serem eutanasiados, foi realizada coleta de sangue por meio da punção da 

veia jugular. Em seguida o sangue (5 ml) de cada animal foi transferido para um 

tubo com anticoagulante ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), homogeneizado 

e estocado em caixa térmica com gelo reciclável até o momento de ser analisado. 

Após à coleta de sangue, os leitões foram eutanasiados pelo método 

da eletronarcose e sangria, por meio da incisão dos vasos sangüíneos presentes 

na região do pescoço. Foram respeitados os princípios de abate humanitário e de 
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bem estar animal para que fosse minimizado qualquer estresse durante o 

procedimento. 

 

TABELA 1 - Composição percentual e nutricional das rações experimentais da 
fase Pré-inicial l (21 a 32 dias de idade) 

INGREDIENTES 
TRATAMENTOS (% CPS) 

0% 3% 6% 9% 

Concentrado proteico de soja 0,000 3,000 6,000 9,000 

Milho grão  50,496 52,268 54,055 55,842 

Farelo de soja 45% 19,774 15,273 10,768 6,264 

Soro de leite em pó 17,000 17,000 17,000 17,000 

Plasma sanguíneo 5,000 5,000 5,000 5,000 

Óleo de soja 3,500 3,194 2,884 2,573 

Fosfato bicálcico 1,725 1,737 1,749 1,762 

Calcário 0,569 0,575 0,581 0,588 

L-Lisina HCL 0,911 0,908 0,905 0,902 

DL-Metionina 0,124 0,118 0,113 0,108 

L-Treonina 0,429 0,422 0,414 0,407 

L-Triptofano 0,106 0,133 0,160 0,187 

Suplemento vitamínico¹ 0,300 0,300 0,300 0,300 

Suplemento mineral² 0,050 0,050 0,050 0,050 

Cloreto de sódio 0,012 0,017 0,015 0,013 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional 

    Energia metabolizável (Mcal/kg) 3,375 3,375 3,375 3,375 

Proteína bruta (%) 20,00 20,00 20,00 20,00 

Lisina digestível (%) 1,450 1,450 1,450 1,450 

Metionina digestível (%) 0,406 0,406 0,406 0,406 

Treonina digestível (%) 0,914 0,914 0,914 0,914 

Triptofano digestível (%) 0,261 0,261 0,261 0,261 

Cálcio (%) 0,850 0,850 0,850 0,850 

Fósforo disponível (%) 0,500 0,500 0,500 0,500 

Sódio (%) 0,287 0,290 0,290 0,290 
1
Suplemento vitamínico - níveis de garantia por quilograma de produto: 83,33 mg Ác. fólico, 3.111,04 mg Ác. 

Pantotênico, 2.660,88 mg Cobre, 17,96 g Ferro, 100,03 mg Iodo, 4.977,91 mg Manganês, 5.333,12 mg 
Niacina, 120,00 mg Selênio, 7.333,34 mg Tilosina, 1.066.624 UI Vitamina A, 166,66 mg Vitamina B1, 
3.499,86 µg Vitamina B12, 933,30 mg Vitamina B2, 199,99 mg Vitamina B6, 216.650 UI Vitamina D3, 2.833 
UI Vitamina E, 333,32 mg Vitamina K3, 26,67 g Zinco. 
2
Suplemento mineral – níveis de garantia por quilograma de produto: 15,97 g Cobre, 99,00 g Ferro, 600,16 

mg Iodo, 29,87 g Manganês, 160,00 g Zinco. 

  



 

 

19 

TABELA 2 – Composição percentual e nutricional das rações experimentais da 
fase Pré-inicial ll (32 a 42 dias de idade) 

INGREDIENTES 
TRATAMENTOS (% CPS) 

0% 3% 6% 9% 

Concentrado proteico de soja 0,000 3,000 6,000 9,000 
Milho grão  51,245 53,031 54,818 56,605 
Farelo de soja 45% 28,241 23,744 19,240 14,735 
Soro de leite em pó 10,000 10,000 10,000 10,000 
Plasma sanguíneo 3,000 3,000 3,000 3,000 
Óleo de soja 3,847 3,536 3,226 2,916 
Fosfato bicálcico 1,685 1,697 1,710 1,722 
Calcário 0,592 0,598 0,605 0,611 
L-Lisina HCL 0,557 0,554 0,551 0,548 
DL-Metionina 0,050 0,044 0,113 0,034 
L-Treonina 0,245 0,238 0,230 0,223 
L-Triptofano 0,039 0,066 0,093 0,120 
Suplemento vitamínico¹ 0,300 0,300 0,300 0,300 

Suplemento mineral² 0,050 0,050 0,050 0,050 

Cloreto de sódio 0,138 0,136 0,134 0,131 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional 

    Energia metabolizável (Mcal/kg) 3,375 3,375 3,375 3,375 

Proteína bruta (%) 21,00 21,00 21,00 21,00 

Lisina digestível (%) 1,330 1,330 1,330 1,330 

Metionina digestível (%) 0,372 0,372 0,372 0,372 
Treonina digestível (%) 0,838 0,838 0,838 0,838 
Triptofano digestível (%) 0,239 0,239 0,239 0,239 
Cálcio (%) 0,825 0,825 0,825 0,825 
Fósforo disponível (%) 0,450 0,450 0,450 0,450 
Sódio (%) 0,230 0,230 0,230 0,230 

1
Suplemento vitamínico - níveis de garantia por quilograma de produto: 83,33 mg Ác. fólico, 3.111,04 mg Ác. 

Pantotênico, 2.660,88 mg Cobre, 17,96 g Ferro, 100,03 mg Iodo, 4.977,91 mg Manganês, 5.333,12 mg 
Niacina, 120,00 mg Selênio, 7.333,34 mg Tilosina, 1.066.624 UI Vitamina A, 166,66 mg Vitamina B1, 
3.499,86 µg Vitamina B12, 933,30 mg Vitamina B2, 199,99 mg Vitamina B6, 216.650 UI Vitamina D3, 2.833 
UI Vitamina E, 333,32 mg Vitamina K3, 26,67 g Zinco. 
2
Suplemento mineral – níveis de garantia por quilograma de produto: 15,97 g Cobre, 99,00 g Ferro, 600,16 

mg Iodo, 29,87 g Manganês, 160,00 g Zinco.  
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TABELA 3 – Composição percentual e nutricional da ração experimental da fase 
inicial (43 a 66 dias de idade) 

INGREDIENTES Ração única (0% CPS) 

Milho 68,614 
Farelo de soja 45% 27,170 
Óleo de soja 0,949 
Fosfato bicálcico 1,386 
Calcário 0,733 
L-Lisina HCL 0,299 
DL-Metionina 0,019 
L-Treonina 0,070 
Suplemento vitamínico¹ 0,300 
Suplemento mineral² 0,050 
Cloreto de sódio 0,405 
TOTAL 100,00 

Composição nutricional 

    Energia metabolizável (Mcal/kg) 3,230 

Proteína bruta (%) 18,13 

Lisina digestível (%) 1,037 

Metionina digestível (%) 0,290 
Treonina digestível (%) 0,653 
Triptofano digestível (%) 0,190 
Cálcio (%) 0,733 
Fósforo disponível (%) 0,360 
Sódio (%) 0,200 

1
Suplemento vitamínico - níveis de garantia por quilograma de produto: 83,33 mg Ác. fólico, 3.111,04 mg Ác. 

Pantotênico, 2.660,88 mg Cobre, 17,96 g Ferro, 100,03 mg Iodo, 4.977,91 mg Manganês, 5.333,12 mg 
Niacina, 120,00 mg Selênio, 7.333,34 mg Tilosina, 1.066.624 UI Vitamina A, 166,66 mg Vitamina B1, 
3.499,86 µg Vitamina B12, 933,30 mg Vitamina B2, 199,99 mg Vitamina B6, 216.650 UI Vitamina D3, 2.833 
UI Vitamina E, 333,32 mg Vitamina K3, 26,67 g Zinco. 
2
Suplemento mineral – níveis de garantia por quilograma de produto: 15,97 g Cobre, 99,00 g Ferro, 600,16 

mg Iodo, 29,87 g Manganês, 160,00 g Zinco. 

 

Foram coletados três segmentos do intestino delgado, medindo 

aproximadamente 2,0 cm de comprimento cada. O primeiro, referente ao 

duodeno, foi coletado a uma distância de 20 cm do piloro. O segundo, no jejuno, 

coletado na porção medial do intestino delgado, e por último, referente ao íleo, a 

20 cm de distância da junção ileocecocólica. Em seguida, os fragmentos foram 

abertos pela borda mesentérica, estendidos pela membrana serosa e fixadas em 

solução de formalina a 10%, tamponada em pH 7,2, por um período de 24 horas. 

Após a fixação os fragmentos de intestino foram transferidos para um cassete 

histológico e armazenados em álcool 70% até o início do processamento do 



 

 

21 

material no Laboratório de Comportamento Celular do Instituto de Ciências 

Biológicas IV da Universidade Federal de Goiás. 

Os procedimentos realizados pelo laboratório consistiram de banhos 

com duração de uma hora em concentrações crescentes de álcool (70%, 85%, 

95% e absoluto PA). Os cassetes passaram por três soluções de xilol sendo 

meia-hora em cada, e em seguida por três banhos de parafina líquida antes da 

fixação em bloco de parafina. Os blocos com o material incluído foram congelados 

até o momento dos cortes feitos em micrótomo. Foram feitos cortes com 

espessura aproximada de cinco micrômetros, semi-seriados com intervalo de, no 

mínimo, 50 micrômetros entre eles. 

As lâminas foram coradas pela técnica de Hematoxilina e Eosina 

(LUNA, 1968) e submetidas a avaliação em foto-microscópio óptico (Leica 

DM2500) com aumento de 50x (objetiva de 5x) para a captura de imagens dos 

segmentos. A partir das imagens, foram mensurados 25 vilos íntegros de cada 

segmento com auxílio do software ImageJ, ou seja, altura de vilosidade e 

profundidade de cripta do mesmo vilo. 

As amostras de sangue foram processadas no Laboratório Multiusuário 

do Departamento de Patologia Clínica da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás. As contagens de eritrócitos, plaquetas e 

leucócitos totais foram realizadas no equipamento Mindray® modelo BC 2800 

VET, analisador de hematologia compacto, automático. Para a contagem 

diferencial dos leucócitos foi confeccionado um esfregaço sanguíneo para cada 

amostra de sangue. Num becker pequeno foram diluídas 100 gotas de Giemsa 

(Doles®) em 100ml de água destilada. Esta solução foi distribuída sobre as 

lâminas para corá-las. Após 25 minutos as lâminas foram lavadas em água 

corrente e secas ao ar. Após a confecção, os esfregaços foram levados a um 

microscópio óptico em aumento de 1000x (óptica de 100x), onde foi realizada 

contagem de 100 leucócitos, 50 na borda inferior e 50 na borda superior do 

esfregaço. A partir desses valores relativos foram obtidos os valores absolutos, 

multiplicando o valor relativo de cada leucócito pelo número total de leucócitos da 

amostra.  
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As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do software R (R 

development core team, 2011). Todas as variáveis foram submetidas à análise de 

variância e à análise de regressão. Foi adotado α = 0,05. 

 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As temperaturas médias, mínima e máxima, registradas durante o 

experimento foram 18,3ºC e 33,6ºC, respectivamente. 

A inclusão do CPS na dieta dos leitões no período entre 21 e 42 dias 

de idade não influenciou as variáveis de desempenho dos leitões (Tabela 4). 

Esperava-se que o aumento de CPS nas dietas causasse melhora no 

desempenho dos animais, mas este se manteve, concordando com os resultados 

de BERTOL et al. (2000). Segundo LI et al. (1991a), as proteínas alergênicas 

presentes no farelo de soja desencadeiam uma reação de hipersensibilidade 

transitória na mucosa intestinal quando os leitões iniciam o consumo deste 

alimento, o que resulta, entre outros efeitos, na redução do consumo diário de 

ração e do ganho diário de peso. Sendo assim, esperava-se que o CPS 

proporcionasse redução desse efeito alergênico e melhora do desempenho 

produtivo dos leitões. 

Em trabalho publicado por LENEHAN et al. (2007), no qual foram 

avaliados os efeitos da inclusão do CPS na dieta de leitões, foi observado efeito 

quadrático sobre o consumo de ração e ganho de peso, além de efeito linear na 

conversão alimentar (CA) entre zero e 14 dias pós-desmame, o que os levaram a 

concluir que entre 14% e 21% de inclusão de CPS há melhora no desempenho 

dos leitões. Nesse mesmo trabalho, os autores avaliaram dois CPS de origens 

diferentes em dois níveis de inclusão e constataram que um dos CPS (58,86% de 

solubilidade protéica em hidróxido de potássio) não melhorou o desempenho dos 

animais comparado à dieta com fonte protéica a base de farelo de soja (80,06% 

de solubilidade protéica em hidróxido de potássio). Portanto, uma das possíveis 

explicações para a não melhora no desempenho dos leitões entre 21 e 42 dias de 

idade no presente trabalho, ao se incluir o CPS, está relacionada à variação na 

qualidade durante o processo de obtenção desse alimento. De acordo com 
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URBAITYTE et al. (2009), esta variação pode ocorrer tanto pela origem, ou seja, 

processo de obtenção do CPS, quanto pelo forma de apresentação do produto, 

como fino ou grosseiramente moído. 

 

TABELA 4 – Efeito da inclusão do CPS sobre as variáveis de desempenho de 
leitões nos períodos de 21 – 32 dias, 33 – 42 dias e 43 a 66 dias de 
idade 

Variáveis 
CPS na dieta Valor de P 

CV (%) 
0% 3% 6% 9% Linear Quadrático 

Pré-inicial l (21 - 32 dias de idade) 

GDP 0,255 0,275 0,328 0,292 0,106 0,206 16,95 

CDR 0,348 0,391 0,393 0,376 0,386 0,196 13,39 

CA¹ 1,488 1,445 1,200 1,304 0,033 0,344 12,60 

Pré-inicial ll (33 - 42 dias de idade) 

GDP 0,506 0,479 0,499 0,454 0,365 0,788 15,26 

CDR 0,654 0,675 0,706 0,662 0,745 0,406 12,83 

CA² 1,282 1,410 1,438 1,456 0,041 0,331 8,91 

Pré-inicial (21 - 42 dias de idade)   

  
 

PI 6,922 6,940 6,937 6,886 0,284 0,141 0,79 

PF 14,449 15,354 14,754 14,483 0,759 0,208 6,94 

GDP 0,383 0,388 0,388 0,349 0,321 0,325 13,92 

CDR 0,498 0,533 0,524 0,486 0,729 0,187 12,32 

CA 1,303 1,387 1,372 1,395 0,164 0,452 6,73 
CPS = Concentrado proteico de soja; CV = Coeficiente de variação; PI = Peso inicial; PF = Peso final; GDP = 

Ganho diário de peso; CDR = Consumo diário de ração; CA = Conversão alimentar. 

¹Efeito linear: P=0,03, y = 1,5515 – 0,0763x, R² = 0,54; 

²Efeito linear: P=0,04, y = 1,2734 + 0,0501x, R² = 0,82. 

 

Ao serem avaliadas as fases Pré-inicias l e ll (Tabela 4), 

separadamente, foi observado efeito linear (P = 0,033) negativo na CA na fase 

Pré-inicial l (21 – 32 dias de idade) e efeito linear (P = 0,041) positivo na CA na 

fase Pré-inicial ll (33 – 42 dias de idade) à medida que se aumentou o nível de 

CPS na dieta dos leitões. Pode se associar estes resultados à presença das 

proteínas antigênicas na dieta, provavelmente decorrente da maior inclusão de 

farelo de soja para os níveis de 0,0% e 3,0% de CPS, as quais levaram a uma 

discreta redução no aproveitamento dos nutrientes no período entre 21 e 32 dias 

de idade dos animais. Entretanto, esse efeito apresentou-se invertido entre os 

dias 33 e 42 dias de idade dos animais, fazendo com que a CA fosse melhor 

quanto menor o nível de CPS. LI et al. (1991b) demonstraram que as proteínas 
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alergênicas ocasionam redução no desempenho inicialmente, mas, depois da 

adaptação imunológica do leitão a estas proteínas, o desempenho é retomado. 

No mesmo sentido, SOHN et al. (1994) relataram melhor desempenho 

dos leitões durante as duas primeiras semanas pós-desmame com a utilização do 

CPS em substituição ao farelo de soja, porém, entre a terceira e quinta semana 

experimental, com o fornecimento de uma ração única para todos os tratamentos, 

não houve diferença no desempenho do leitões.  

Durante a fase Inicial (43 – 66 dias de idade), foi fornecido um único 

tipo de dieta a os animais com o objetivo de analisar o efeito residual do 

fornecimento de CPS nas fases pré-iniciais. Nenhuma diferença estatística foi 

observada (Tabela 5), sendo, portanto, ausente qualquer efeito residual do CPS 

sobre o desempenho nessa segunda parte do experimento, resultado este 

condizente com LENEHAN et al. (2007) e SOHN et al. (1994).  

 

TABELA 5 – Efeito da inclusão do CPS sobre as variáveis de desempenho de 
leitões nos períodos de 43 – 66 dias e 21 – 66 dias de idade 

Variáveis 
CPS na dieta Valores de P 

CV (%) 
0% 3% 6% 9% Linear Quadrático 

Inicial (43 - 66 dias de idade)¹ 

GDP 0,691 0,717 0,730 0,719 0,349 0,433 7,77 

CDR 1,265 1,236 1,213 1,270 0,970 0,291 7,75 

CA 1,839 1,731 1,653 1,765 0,295 0,095 8,66 

Creche (21 - 66 dias de idade) 

PI 6,922 6,940 6,937 6,886 0,284 0,141 0,79 

PF 31,620 33,275 33,583 32,462 0,519 0,169 7,19 

GDP 0,537 0,571 0,578 0,553 0,536 0,153 8,42 

CDR 0,911 0,923 0,907 0,922 0,911 0,964 8,41 

CA 1,701 1,624 1,559 1,664 0,380 0,053 6,49 
CPS = Concentrado proteico de soja; CV = Coeficiente de variação; PI = Peso inicial; PF = Peso final; GDP = 

Ganho diário de peso; CDR = Consumo diário de ração; CA = Conversão alimentar. 

¹Todos os leitões consumiram a mesma dieta entre 43 e 66 dias de idade;  

 

Resultado diferente em relação ao efeito residual foi obtido por 

BERTOL et al. (2001) ao avaliar a substituição de farelo de soja por proteína 

texturizada de soja (PTS). Alimento este, utilizado pelos autores para avaliar os 

efeitos da redução do nível de glicinina e ß-conglicinina na ração sobre o 

desempenho dos leitões. Eles associaram o efeito residual na Fase inicial (15 a 

35 dias) ao aumento do consumo de ração promovido pela substituição do farelo 
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de soja por PTS na dieta pré-inicial (zero a 14 dias pós-desmame). Aumento este 

de consumo não apresentado pelos animais do presente trabalho. 

Ao se avaliar todo período experimental (21 – 66 dias de idade) (Tabela 

5), não foi observado efeito da inclusão do CPS sobre as variáveis de 

desempenho nesse período. LENEHAN et al. (2007), por outro lado, observaram 

efeito linear sobre a CA, em todo o período experimental, à medida que 

substituíram por completo o farelo de soja por uma das fontes de CPS estudadas. 

Já no trabalho de BERTOL et al. (2001), nenhuma alteração foi observada nas 

variáveis de desempenho, corroborando com os dados do presente trabalho. 

Apesar a ausência de efeito da inclusão do CPS sobre o desempenho 

dos leitões entre 21 e 66 dias de idade, ZHANG  et al. (2013) afirmam que  a 

extração dos oligossacarídeos dos flocos de soja, durante o processamento do 

CPS, melhora a digestibilidade dos nutrientes desse alimento e sugerem que esta 

extração pode influenciar na digestibilidade dos outro alimentos da ração. 

A inclusão do CPS na dieta dos leitões não promoveu nenhum efeito 

sobre a histomorfometria intestinal dos leitões (Tabela 6). Resultados estes 

condizentes com os observados por YANG et al. (2007), mas distinto dos obtidos 

por LI et al. (1991a,b). BERTOL et al. (2000), entretanto, observaram redução na 

profundidade de cripta à medida que o nível de CPS foi aumentado na dieta em 

substituição ao farelo de soja, mas não houve nenhuma diferença em relação à 

altura das vilosidades. 

Em revisão sobre os fatores que influenciam a estrutura do intestino 

delgado, PLUSKE et al. (1996) descrevem que a atrofia das vilosidades intestinais 

após o desmame é conseqüência do aumento da taxa de perda de enterócitos. 

Esta atrofia apresenta relação direta com a capacidade digestiva e absortiva do 

intestino delgado, tendo como fatores predisponentes a retirada do leite da porca 

e mudança de dieta, a má adaptação ao estresse do desmame e o desafio 

sanitário ao qual o leitão é submetido. LI et al. (1991a,b) associam a redução da 

altura das vilosidades, com conseqüente aumento da profundidade das criptas, às 

proteínas alergênicas da soja. O processo inflamatório gerado pela Glicinina e ß-

Conglicinina, que resulta nessa atrofia das vilosidades, é detalhadamente descrito 

por SUN et al. (2008) e HAO et al. (2009), respectivamente. Com ausência de 

efeito da inclusão de CPS nas dietas sobre a histomorfologia intestinal, sugere-se 
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que pode não ter ocorrido, ou mesmo ocorrido em intensidade bem inferior à 

descrita pelos autores acima, um processo inflamatório induzido pelas proteínas 

alergênicas da soja devido à prévia adaptação dos leitões durante o período de 

lactação. FRIESEN et al. (1993) demonstram que quanto mais cedo o contato dos 

leitões com as proteínas alergênicas da soja ocorrer, mais cedo será a adaptação 

a elas e melhor será o desempenho subseqüente. Estes autores não avaliaram as 

vilosidades e as criptas da mucosa intestinal dos leitões, no entanto, ao fazer uma 

relação entre a adaptação a estas proteínas e às alterações na mucosa intestinal, 

pode-se inferir que quanto mais cedo o contato com elas, mais cedo será a 

recuperação desta mucosa. 

 

TABELA 6 – Efeito da inclusão de CPS nas dietas sobre a histomorfometria 
intestinal dos leitões aos 32 dias de idade  

Variáveis 
CPS na dieta Valores de P 

CV (%) 
0% 3% 6% 9% Linear Quadrático 

Duodeno     

  
 

AV 344 361 378 375 0,41 0,73 17,78 

PC 466 470 472 469 0,91 0,90 12,63 

AV:PC 0,758 0,774 0,813 0,804 0,58 0,86 19,73 

Jejuno 
    

  
 

AV 278 350 347 342 0,07 0,10 14,56 

PC 389 345 361 363 0,49 0,25 11,48 

AV:PC 0,722 1,032 0,969 0,954 0,12 0,08 20,51 

Íleo 
 

  
 

AV 272 323 270 284 0,81 0,25 11,89 

PC 278 288 276 276 0,76 0,68 9,19 

AV:PC 0.997 1,130 0,988 1,031 0,91 0,57 16,53 
CPS = Concentrado proteico de soja; CV = Coeficiente de variação; AV = Altura de vilosidade; PC = 

Profundidade de cripta; AV:PC = relação altura de vilosidade:profundidade de cripta. 

 

Não houve efeito da inclusão do CPS sobre a contagem de eosinófilos, 

linfócitos e leucócitos no sangue dos leitões (Tabela 7) e, de acordo com o 

descrito em MEYER & HARVEY (2004), as contagens celulares estão dentro dos 

padrões de contagem destas células para a espécie suína.  

 

 

 



 

 

27 

TABELA 7 – Efeito da inclusão de CPS nas dietas sobre algumas células 
sanguíneas dos leitões aos 32 dias de idade 

Variáveis 
CPS na dieta Valores de P 

CV (%) 
0% 3% 6% 9% Linear Quadrático 

Leucócitos (x10³) 14,92 14,38 12,13 14,03 0,44 0,40 20,62 

Linfócitos (x10³) 7,90 8,52 8,38 7,82 0,94 0,60 27,34 

Linfócitos (%) 50,20 61,20 67,05 55,05 0,77 0,16 21,78 

Eosinófilos (x10³) 0,329 0,199 0,312 0,242 0,62 0,66 48,89 

Eosinófilos (%) 2,20 1,40 2,64 1,73 0,94 0,92 55,70 
CPS = Concentrado proteico de soja; CV = Coeficiente de variação 

 

 

2.4 CONCLUSÃO 

 

A inclusão de CPS nas dietas de leitões não influenciou o desempenho 

produtivo no período entre 21 e 66 dias de vida, nem a histomorfometria intestinal 

e a contagem de leucócitos, linfócitos e eosinófilos desses animais. 
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CAPÍTULO 3. SUBSTITUIÇÃO DE PLASMA SANGUÍNEO POR 

CONCENTRADO PROTEICO DE SOJA EM DIETAS PRE-INICIAIS DE 

LEITÕES 

 

 

RESUMO: Com o objetivo de avaliar os efeitos da substituição do Plasma 

sanguíneo (SDP) pelo Concentrado proteico de soja (CPS) na dieta de leitões 
pós-desmame sobre o desempenho, histomorfometria intestinal e parâmetros 
sanguíneos destes animais, foi realizado um experimento na Universidade 
Federal de Goiás, utilizando-se 54 leitões machos castrados desmamados aos 21 
dias de idade. Estes animais foram distribuídos em um delineamento experimental 
de blocos ao acaso, formados de acordo com o peso inicial, compondo três dietas 
(0,0%-CPS + 5,0-SDP, 2,5%-CPS + 2,5%-SDP e 5,0%-CPS + 0,0%-SDP), seis 
repetições por tratamento e três leitões por unidade experimental. As rações 
experimentais e água foram fornecidas à vontade nas fases pré-inicial l (21 a 32 
dias de idade) e pré-inicial ll (33 a 42 dias de idade), sendo que na fase inicial (43 
a 66 dias de idade) todos os leitões receberam uma única dieta. Aos 32 dias de 
idade foi coletado sangue de um animal por unidade experimental e em seguida 
estes animais foram eutanasiados para coleta de amostras de intestino delgado. 
No período entre 21 e 32 dias de idade a substituição de SDP por CPS causou 
efeito sobre as variáveis de desempenho, exceto sobre a conversão alimentar 
(CA). O consumo diário de ração (CDR) foi superior para os leitões alimentados 
com 2,5%-CPS + 2,5%-SDP e o ganho diário de peso (GDP) e o peso final (PF) 
dos animais neste período foi superior com 2,5%-CPS + 2,5%-SDP comparado a 
5,0%-CPS + 0,0%-SDP. No período entre 21 e 42 dias de idade foi observado 
melhores resultados de CDR e PF para a dieta com 2,5%-CPS + 2,5%-SDP 
comparado a 5,0%-CPS + 0,0%-SDP. O GDP apresentou melhores resultados 
para as dietas com 0,0%-CPS + 5,0-SDP e 2,5%-CPS + 2,5%-SDP e a CA foi 
superior para a dieta com 0,0%-CPS + 5,0%-SDP diante da dieta com 5,0%-CPS 
+ 0,0%-SDP. No período total do experimento (21 a 66 dias de idade) foi 
observado efeito da substituição dos SDP por CPS sobre o GDP e o CDR, sendo 
que os animais alimentados com 2,5%-CPS + 2,5%-SDP apresentaram 
resultados superiores aos alimentados com 5,0%-CPS + 0,0%-SDP. Nenhum 
efeito foi observado sobre as variáveis histomorfométricas (altura de vilosidade, 
profundidade de cripta e relação vilo:cripta). A contagem total de leucócitos foi 
superior para os animais alimentados com 5,0%-CPS + 0,0%-SDP sobre os 
alimentados com 0,0%-CPS + 5,0%-SDP e a contagem de linfócitos foi menor nos 
leitões que receberam 0,0%-CPS + 5,0%-SDP. A utilização conjunta de CPS e 
SDP nas rações de leitões entre 21 e 42 dias de idade reduz a ativação do 
sistema imune e melhora o desempenho produtivo. 
 

Palavras-chave: alimento, desempenho, leucócitos, suínos, vilosidades  
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CHAPTER 3. REPLACING SPRAY-DRIED PLASMA WITH SOY PROTEIN 

CONCENTRATE IN STARTER DIETS FOR PIGLETS 

 

 

ABSTRACT: An experiment was conducted at the Federal University of Goiás, 

using 54 castrated male piglets weaned at 21 days of age to evaluate the effects 
of replacing spray dried blood plasma (SDP) by soy protein concentrate (SPC) in 
the diet of post-weaning piglets over performance, intestinal morphology and blood 
parameters. Piglets were distributed into a randomized blocks design according to 
the initial weight, composed by three diets (0.0%-SPC + 5.0-SDP, 2.5%-SPC + 
2.5%-SDP e 5.0%-SPC + 0.0%-SDP), six replicates per treatment and three 
piglets per experimental unit. Experimental diets and water were offered ad libitum 
in l pre-initial l (21-32 days old) and pre-initial ll (33-42 days old) stages, but during 
the initial phase (43-66 days old) all piglets received a single diet. At 32 days of 
age, blood was collected from one animal per experimental unit and then these 
animals were euthanized to collect samples of the small intestine. In the period of 
21-32 days of age the replacement of SDP by CPS caused effect on performance 
variables, except for feed conversion (FC). The average daily feed intake (ADFI) 
was higher for pigs fed 2.5%-SPC + 2.5%-SDP and the average daily gain (ADG) 
and the final body weight (FBW) of the piglets in this period was higher for 2.5%-
SPC + 2.5%-SDP compared to 5.0%-SPC + 0.0%-SDP. In the period of 21-42 
days old, it was observed best results of ADFI and FBW for piglets fed diet 
containing 2.5%-SPC + 2.5%-SDP compared to piglets fed 5.0%-SPC + 0.0%-
SDP. The ADG showed better results for diets containing 0.0%-SPC + 5,0-SDP 
and 2.5%-SPC + 2.5%-SDP and FC was higher for the diet with 0.0%-SPC + 
5.0%-SDP compared to the diet with 5.0%-SPC + 0.0%-SDP. During total period 
of the experiment (21-66 days old) ADG and ADFI was influenced by substitution 
of SDP for SPC, wherein the best results was presented by piglets fed 2.5%-SPC 
+ 2.5%-SDP compared to those fed 5.0%-SPC + 0.0%-SDP. No effect was 
observed on the histomorphometric variables (villus height, crypt depth and villus: 
crypt). The total leukocyte count was higher in animals fed 5.0%-SPC + 0.0%-SDP 
compared to ones fed 0.0%-SPC + 5.0%-SDP and lymphocyte count was lower in 
piglets receiving 0.0%-SPC + 5.0%-SDP. The combined use of SPC and SDP in 
the diets of pigs between 21 and 42 days of age reduces the activation of the 
immune system and improves productive performance. 
 
Key words: feedstuff, leukocytes, performance, pigs, villous 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

O desmame precoce é considerado um momento crítico para os 

leitões, pois associa fatores estressantes, como mudança de dieta e ambiente, à 

imaturidade dos sistemas digestivos e imunológicos. Como resultado, observa-se 

redução na ingestão de alimento e na taxa de ganho de peso, refletindo em queda 

de desempenho pós-desmame. Alterações na mucosa intestinal também estão 

associadas a esse processo, juntamente com maior predisposição à doenças 

(PLUSKE et al., 1997). 

O plasma produzido por “spray dry” (SDP) é largamente utilizado em 

dietas pós-desmame e tem demonstrado eficiência em melhorar o desempenho 

dos leitões nesse período. TORRALLARDONA (2010) aponta que o SDP melhora 

o consumo de ração e ganho de peso dos leitões comparado a outras fontes 

protéicas, tanto de origem animal como vegetal.  

A palatabilidade do SDP foi sugerida inicialmente como o fator para 

aumento do consumo de ração e, conseqüente, melhora no ganho de peso pós-

desmame (ERMER et al., 1994). Além deste fator, o SDP apresenta ainda outros 

mecanismos que melhoram o desempenho de leitões. Ele é responsável por 

manter a integridade da mucosa intestinal e reduzir a resposta inflamatória no 

intestino, o que auxilia o leitão a superar desafios sanitários (BOSI et al., 2004). 

Sugere-se ainda que o SDP diminui a aderência e proliferação dos patógenos na 

mucosa intestinal, o que diminui a estimulação do sistema imune local e 

sistêmicos, resultando assim, em maior disponibilidade de nutrientes para o 

crescimento do animal (CAMPBELL et al., 2008). 

Apesar dos benefícios da utilização do SDP, principalmente sobre o 

desempenho de leitões pós-desmame, este alimento apresenta um elevado preço 

no mercado (PETTIGREW, 2006). 

O concentrado proteico de soja (CPS), o qual é livre de alguns fatores 

antinutricionais, tal como proteínas alergênicas e oligossacarídeos, que estão 

presentes no farelo de soja, tem sido eficiente em melhorar o desempenho de 

leitões pós-desmame (LENEHAN et al., 2007; YANG et al., 2007). 

Assim, objetivou-se com o presente estudo avaliar a substituição do 

SDP por CPS na dieta de leitões desmamados aos 21 dias de idade sobre o 
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desempenho zootécnico, a histomorfometria intestinal e alguns parâmetros 

sangüíneos. 

 

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Setor de Suinocultura do 

Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. O projeto foi submetido à avaliação 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) PRPPG/UFG e aprovado sob 

o número de protocolo 062/12. 

Foram alojados 54 leitões machos castrados logo após o desmame aos 

21 dias de idade, sendo provenientes de granja comercial do município de 

Senador Canedo – GO. Os leitões foram avaliados no momento do alojamento 

quanto à cicatrização umbilical e escrotal, hidratação e comportamento. Em 

seguida, foram pesados e distribuídos nas parcelas com uniformidade de peso 

entre as mesmas. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com 

três tratamentos, seis repetições e três animais por unidade experimental, 

perfazendo um total de 18 unidades experimentais. Para a definição dos blocos 

foi adotado o peso inicial dos leitões. 

Foram ocupadas duas salas do galpão de creche experimental. Cada 

sala apresenta as seguintes dimensões: 10 m x 6 m (C x L), e possui 16 baias de 

2,0 m2 em estrutura de ferro galvanizado e piso vazado com placas de PVC. Cada 

baia possui um bebedouro automático do tipo “chupeta”, com concha, e 

comedouros horizontais em cano de PVC de 0,9 m. O galpão apresenta 

orientação leste-oeste com pé direito de 3,0 m. Suas laterais possuem mureta de 

1,0 m de altura a partir do chão, sendo os outros dois metros fechados por 

cortinas retráteis. 

Água e ração foram disponibilizadas à vontade para os leitões durante 

todo o período experimental, que teve duração de 45 dias. A temperatura e a 

umidade foram monitoradas diariamente por termômetros e higrômetros 

instalados em uma baia vazia de cada sala, na altura dos animais. 
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Os tratamentos consistiram de três níveis de concentrado proteico de 

soja (0; 2,5 e 5%) que foram adicionados às dietas pré-iniciais em substituição ao 

plasma sanguineo (Tabelas 1 e 2). As dietas experimentais foram fornecidas 

durante a fase pré-inicial, segundo o programa alimentar dividido em fases pré-

inicial l (21 a 32 dias de idade) e pré-inicial ll (33 a 42 dias de idade). Entre os dias 

43 e 66 de idade, os leitões receberam uma única ração, a base de milho e farelo 

de soja, para avaliar o efeito residual dos tratamentos (Tabela 3). Foi utilizado o 

software SuperCrac 5.7 Master (TD Software, 2005) para auxilio na formulação 

das dietas, as quais atenderam as exigências nutricionais de cada fase de criação 

recomendadas por ROSTAGNO et al. (2011). 

As variáveis de desempenho estudadas foram: ganho de peso, 

consumo de ração, peso final dos leitões e conversão alimentar. O peso dos 

animais foi aferido aos 21, 32, 43 e 66 dias de idade, bem como toda a ração 

fornecida e as sobras. 

O ganho de peso dos leitões foi calculado pela fórmula: peso médio 

final dos leitões da baia - peso médio inicial dos leitões da baia; o consumo de 

ração, pelo (peso da ração fornecida - peso das sobras) / nº de leitões da baia; a 

conversão alimentar, pelo consumo de ração / ganho de peso.  

Aos 32 dias de idade, logo após a pesagem dos leitões, foi selecionado 

e retirado um animal por unidade experimental para ser eutanasiado, sendo este 

o que apresentou o peso mais próximo ao peso médio dos animais da baia. Antes 

de serem eutanasiados, foi realizada coleta de sangue por meio de punção da 

veia jugular. Em seguida, o sangue (5 ml) de cada animal foi transferido para um 

tubo com anticoagulante ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), homogeneizado 

e estocado em caixa térmica com gelo reciclável até o momento de ser analisado. 

Em seguida à coleta de sangue, os leitões foram eutanasiados pelo 

método da eletronarcose e sangria, por meio da incisão dos vasos sangüíneos 

presentes na região do pescoço. Foram respeitados os princípios de abate 

humanitário e de bem estar animal para que fosse minimizado qualquer estresse 

durante o procedimento. 
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TABELA 1 – Composição percentual e nutricional das rações experimentais da 
fase Pré-inicial l (21 a 32 dias de idade) 

INGREDIENTES 
TRATAMENTOS (% CPS) 

0,0% 2,5% 5,0% 

Milho grão  56,133 54,846 53,529 

Farelo de soja 45% 20,643 21,795 23,124 

Soro de leite em pó 10,000 10,000 10,000 

Concentrado proteico de soja 0,000 2,500 5,000 

Plasma sanguíneo 5,000 2,500 0,000 

Óleo de soja 3,615 3,834 4,000 

Fosfato bicálcico 1,985 2,005 2,024 

Calcário 0,513 0,485 0,457 

L-Lisina HCL 0,950 0,793 0,634 

DL-Metionina 0,113 0,089 0,064 

L-Treonina 0,441 0,362 0,279 

L-Triptofano 0,107 0,142 0,093 

Suplemento vitamínico¹ 0,300 0,300 0,300 

Suplemento mineral² 0,050 0,050 0,050 

Sal 0,145 0,293 0,441 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional 

   Energia metabolizável (Mcal/kg) 3,375 3,375 3,375 

Proteína bruta (%) 20,00 20,00 20,00 

Lisina digestível (%) 1,450 1,450 1,450 

Metionina digestível (%) 0,406 0,406 0,406 

Treonina digestível (%) 0,914 0,914 0,914 

Triptofano digestível (%) 0,261 0.300 0,261 

Cálcio (%) 0,850 0,850 0,850 

Fósforo disponível (%) 0,500 0,500 0,500 

Sódio (%) 0,280 0,280 0,280 
1
Suplemento vitamínico - níveis de garantia por quilograma de produto: 83,33 mg Ác. fólico, 3.111,04 mg Ác. 

Pantotênico, 2.660,88 mg Cobre, 17,96 g Ferro, 100,03 mg Iodo, 4.977,91 mg Manganês, 5.333,12 mg 
Niacina, 120,00 mg Selênio, 7.333,34 mg Tilosina, 1.066.624 UI Vitamina A, 166,66 mg Vitamina B1, 
3.499,86 µg Vitamina B12, 933,30 mg Vitamina B2, 199,99 mg Vitamina B6, 216.650 UI Vitamina D3, 2.833 
UI Vitamina E, 333,32 mg Vitamina K3, 26,67 g Zinco. 
2
Suplemento mineral – níveis de garantia por quilograma de produto: 15,97 g Cobre, 99,00 g Ferro, 600,16 

mg Iodo, 29,87 g Manganês, 160,00 g Zinco. 
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TABELA 2 – Composição percentual e nutricional das rações experimentais da 
fase Pré-inicial ll (32 a 42 dias de idade) 

INGREDIENTES 
TRATAMENTOS (% CPS) 

T1 (0,0%) T2 (2,5%) T3 (5,0%) 

Milho grão  53,480 52,091 50,786 

Farelo de soja 45% 24,249 25,510 26,756 

Soro de leite em pó 10,000 10,000 10,000 

Concentrado proteico de soja 0,000 2,500 5,000 

Plasma sanguíneo 5,000 2,500 0,000 

Óleo de soja 3,486 3,707 3,900 

Fosfato bicálcico 1,678 1,697 1,717 

Calcário 0,619 0,591 0,563 

L-Lisina HCL 0,683 0,523 0,363 

DL-Metionina 0,066 0,041 0,017 

L-Treonina 0,305 0,224 0,142 

L-Triptofano 0,062 0,055 0,048 

Suplemento vitamínico¹ 0,300 0,300 0,300 

Suplemento mineral² 0,050 0,050 0,050 

Sal 0,018 0,207 0,355 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Composição Nutricional 

   Energia metabolizável (Mcal/kg) 3,375 3,375 3,375 

Proteína bruta (%) 21,00 21,00 21,00 

Lisina digestível (%) 1,330 1,330 1,330 

Metionina digestível (%) 0,372 0,372 0,372 

Treonina digestível (%) 0,838 0,838 0,838 

Triptofano digestível (%) 0,239 0,239 0,239 

Cálcio (%) 0,825 0,825 0,825 

Fósforo disponível (%) 0,450 0,450 0,450 

Sódio (%) 0,230 0,246 0,246 
1Suplemento vitamínico - níveis de garantia por quilograma de produto: 83,33 mg Ác. fólico, 3.111,04 mg Ác. 
Pantotênico, 2.660,88 mg Cobre, 17,96 g Ferro, 100,03 mg Iodo, 4.977,91 mg Manganês, 5.333,12 mg 
Niacina, 120,00 mg Selênio, 7.333,34 mg Tilosina, 1.066.624 UI Vitamina A, 166,66 mg Vitamina B1, 
3.499,86 µg Vitamina B12, 933,30 mg Vitamina B2, 199,99 mg Vitamina B6, 216.650 UI Vitamina D3, 2.833 
UI Vitamina E, 333,32 mg Vitamina K3, 26,67 g Zinco. 

2Suplemento mineral – níveis de garantia por quilograma de produto: 15,97 g Cobre, 99,00 g Ferro, 600,16 
mg Iodo, 29,87 g Manganês, 160,00 g Zinco. 
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TABELA 3 – Composição percentual e nutricional da ração experimental da fase 
inicial (43 a 66 dias de idade) 

INGREDIENTES Ração única (0% CPS) 

Milho 68,614 
Farelo de soja 45% 27,170 
Óleo de soja 0,949 
Fosfato bicálcico 1,386 
Calcário 0,733 
L-Lisina HCL 0,299 
DL-Metionina 0,019 
L-Treonina 0,070 
Suplemento vitamínico¹ 0,300 
Suplemento mineral² 0,050 
Sal 0,405 
TOTAL 100,00 

Composição Nutricional 

    Energia metabolizável (Mcal/kg) 3,230 

Proteína bruta (%) 18,13 

Lisina digestível (%) 1,037 

Metionina digestível (%) 0,290 
Treonina digestível (%) 0,653 
Triptofano digestível (%) 0,190 
Cálcio (%) 0,733 
Fósforo disponível (%) 0,360 
Sódio (%) 0,200 

1
Suplemento vitamínico - níveis de garantia por quilograma de produto: 83,33 mg Ác. fólico, 3.111,04 mg Ác. 

Pantotênico, 2.660,88 mg Cobre, 17,96 g Ferro, 100,03 mg Iodo, 4.977,91 mg Manganês, 5.333,12 mg 
Niacina, 120,00 mg Selênio, 7.333,34 mg Tilosina, 1.066.624 UI Vitamina A, 166,66 mg Vitamina B1, 
3.499,86 µg Vitamina B12, 933,30 mg Vitamina B2, 199,99 mg Vitamina B6, 216.650 UI Vitamina D3, 2.833 
UI Vitamina E, 333,32 mg Vitamina K3, 26,67 g Zinco. 
2
Suplemento mineral – níveis de garantia por quilograma de produto: 15,97 g Cobre, 99,00 g Ferro, 600,16 

mg Iodo, 29,87 g Manganês, 160,00 g Zinco. 

 

Foram coletados três segmentos do intestino delgado, medindo 

aproximadamente 2,0 cm de comprimento cada. O primeiro, referente ao 

duodeno, foi coletado a uma distância de 20 cm do piloro. O segundo, no jejuno, 

coletado na porção medial do intestino delgado, e por último, referente ao íleo, a 

20 cm de distância da junção ileocecocólica. Em seguida, os fragmentos foram 

abertos pela borda mesentérica, estendidos pela membrana serosa e fixadas em 

solução de formalina a 10%, tamponada em pH 7,2, por um período de 24 horas. 

Após a fixação os fragmentos de intestino foram transferidos para um cassete 

histológico e armazenados em álcool 70% até o início do processamento do 
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material no Laboratório de Comportamento Celular do Instituto de Ciências 

Biológicas IV da Universidade Federal de Goiás. 

Os procedimentos realizados pelo laboratório consistiram de banhos 

com duração de uma hora em concentrações crescentes de álcool (70%, 85%, 

95% e absoluto PA). Os cassetes passaram por três soluções de xilol sendo 

meia-hora em cada, e em seguida por três banhos de parafina líquida antes da 

fixação em bloco de parafina. Os blocos com o material incluído foram congelados 

até o momento dos cortes feitos em micrótomo. Foram feitos cortes com 

espessura aproximada de cinco micrômetros, semi-seriados com intervalo de, no 

mínimo, 50 micrômetros entre eles. 

As lâminas foram coradas pela técnica de Hematoxilina e Eosina 

(LUNA, 1968) e submetidas a avaliação em foto-microscópio óptico (Leica 

DM2500) com aumento de 50x (objetiva de 5x) para a captura de imagens dos 

segmentos. A partir das imagens, foram mensurados 25 vilosidades íntegras de 

cada segmento com auxílio do software ImageJ e suas respectivas criptas, bem 

orientadas e seccionadas longitudinalmente. 

As amostras de sangue foram processadas no Laboratório Multiusuário 

do Departamento de Patologia Clínica da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás. As contagens de eritrócitos, plaquetas e 

leucócitos totais foram realizadas no equipamento Mindray® modelo BC 2800 

VET, analisador de hematologia compacto, automático.  

Para a contagem diferencial dos leucócitos foi confeccionado um 

esfregaço sanguíneo para cada amostra de sangue. Em um becker pequeno 

foram diluídas 100 gotas de Giemsa (Doles®) em 100ml de água destilada. Esta 

solução foi distribuída sobre as lâminas para corá-las. Após 25 minutos as 

lâminas foram lavadas em água corrente e secas ao ar. Após a confecção, os 

esfregaços foram levados a um microscópio óptico em aumento de 1000x (óptica 

de 100x), onde foi realizada contagem de 100 leucócitos, 50 na borda inferior e 50 

na borda superior do esfregaço. A partir desses valores relativos foram obtidos os 

valores absolutos, multiplicando o valor relativo de cada leucócito pelo número 

total de leucócitos da amostra.  
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Os dados de desempenho foram analisados independentemente para 

cada período acumulado de avaliação (21 a 32 dias de idade; 21 a 42 dias de 

idade; e 21 a 66 dias de idade). 

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do software R (R 

development core team, 2011). Todas as variáveis foram submetidas à análise de 

variância e posteriormente, foi adotado o teste de Tukey (5% de probabilidade) 

para comparação das médias distintas. 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As temperaturas médias, mínima e máxima, registradas durante o 

experimento foram 21,2ºC e 33,8ºC, respectivamente. 

No período entre 21 e 32 dias de idade (Tabela 4), foi observado que o 

ganho diário de peso melhorou (P=0,031) com a utilização de 0 e 2,5% de CPS 

nas dietas. A utilização de 5% de CPS, adicionado às dietas em substituição ao 

plasma reduziu o ganho de peso dos leitões.  A utilização de 2,5% de CPS 

associado com 2,5% de plasma resultou em maior consumo diário de ração 

(P=0,004). O peso final dos leitões nesse período também foi estatisticamente 

diferente (P=0,025), com maior peso aos 32 dias de idade com a utilização de 

2,5% de CPS. Não houve diferença estatística (P=0,287) entre a conversão 

alimentar dos leitões alimentados com diferentes níveis de CPS nas dietas. 

Resultados semelhantes foram obtidos por PIERCE et al. (2005), com leitões 

entre 21 e 28 dias de idade, quando compararam uma dieta com 10% de CPS e 

outra substituindo-o por 8% de SDP. Estes autores observaram maior ganho de 

peso e maior consumo de ração pelos leitões alimentados com o SDP, não 

havendo diferença sobre a conversão alimentar. Resultados obtidos por ABREU 

et al. (2010) são consistentes com o do presente trabalho. Estes autores 

observaram que a presença de 2% ou 4% de SDP promoveu maior consumo de 

ração e maior ganho de peso, sem diferença na conversão alimentar dos leitões 

entre 21 e 35 dias de idade. 

A explicação para o melhor desempenho nesse período, segundo 

ERMER et al. (1994), está relacionada ao aumento da palatabilidade da ração 
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com a inclusão do SDP. Entretanto, foi observado no presente trabalho que a 

presença de 2,5% de SPD e 2,5% de CPS na ração promoveu melhor consumo 

de ração do que apenas 5,0% de SDP, mas o ganho de peso foi estatisticamente 

semelhante. Portanto o efeito sinérgico desses dois alimentos ocorreu apenas 

sobre o consumo de ração, pois, sobre o ganho de peso, a presença de SDP, 

tanto em 5,0%, quanto em 2,5%, não demonstrou efeito sobre esta variável. Isto 

pode ser explicado pelo aumento da palatabilidade e menor estimulação do 

sistema imune dos animais ocasionado pelo SDP. 

 

TABELA 4 – Efeito da substituição do plasma sanguíneo por CPS sobre as 
variáveis de desempenho de leitões no período entre 21 e 32 dias 
de idade¹ 

Variáveis² 
%CPS 

Valor de P CV (%) 
0,0% 2,5% 5,0% 

Peso inicial (kg) 7,343 7,334 7,295 0,434 0,89 

Peso final (kg) 9,235 ab 9,673 a 8,649 b 0,025 5,36 

Ganho diário de peso (kg) 0,173 ab 0,213 a 0,125 b 0,031 25,02 

Consumo diário de ração (kg) 0,268 b 0,325 a 0,253 b 0,004 8,49 

Conversão alimentar 1,626 1,645 2,032 0,287 19,11 
¹Médias seguidas por letras diferentes na linha diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 

²Variáveis expressas em kilogramas (kg). 

CPS = Concentrado proteico de soja; CV = Coeficiente de variação. 

 

No período entre 21 e 42 dias de idade a substituição completa de SDP 

por CPS foi desfavorável ao desempenho dos leitões (Tabela 5), mas a 

associação dos dois alimentos foi positiva. O ganho diário de peso foi superior 

(P=0,004) com a utilização de 5,0% de SDP e 2,5% de SDP associado a 2,5% de 

CPS comparado ao uso de 5,0% de CPS. O consumo diário de ração (P=0,001) e 

o peso final dos leitões aos 42 dias de idade (P=0,013) apresentaram melhores 

resultados com a utilização de 2,5% de CPS. Já a conversão alimentar 

apresentou melhor resultado (P=0,026) com a inclusão de 5,0% de SDP 

comparada à inclusão de 5,0% de CPS. Estes resultados corroboram com os de 

ABREU et al. (2010) para o período avaliado. Por outro lado, HERNANDEZ et al. 

(2010) afirmam que o efeito mais expressivo do SDP é observado durante a 

primeira semana após o desmame e que a partir da segunda semana esse efeito 

desaparece. 
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TABELA 5 – Efeito da substituição do plasma sanguíneo por CPS sobre as 
variáveis de desempenho de leitões no período entre 21 e 42 dias 
de idade¹ 

Variáveis² 
%CPS 

Valor de P 
CV 
(%) 

0,0% 2,5% 5,0% 

Peso inicial (kg) 7,343 7,334 7,295 0,434 0,89 

Peso final (kg) 14,682 ab 15,436 a 13,231 b 0,013 6,22 

Ganho diário de peso (kg) 0,377 a 0,406 a 0,281 b 0,004 11,95 

Consumo diário de ração (kg) 0,471 ab 0,533 a 0,411 b 0,001 7,19 

Conversão alimentar 1,235 b 1,317 ab 1,475 a 0,026 7,29 
¹Médias seguidas por letras diferentes na linha diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 

²Variáveis expressas em kilogramas (kg). 

CPS = Concentrado proteico de soja; CV = Coeficiente de variação. 

 

O peso final dos leitões aos 42 dias de idade apresentou diferença de 

2,205 kg de peso vivo entre os leitões que consumiram a dieta com 2,5% de CPS 

associado a 2,5% de SDP e os que consumiram a dieta com 5,0% de CPS. Esta 

diferença no peso final dos animais deveu-se ao resultado das variáveis de 

desempenho, o que demonstra uma sinergia entre o SDP e o CPS. Segundo 

COFFEY & CROMWELL (1995), os melhores resultados de desempenho obtidos 

com o SDP são observados quando os suínos são criados em ambientes com alta 

carga patogênica do que com baixa carga. Isto, juntamente com a alta 

digestibilidade do CPS e a alta palatabilidade do SDP, pode explicar os resultados 

obtidos. Apesar da desinfecção do galpão experimental previamente ao inicio do 

experimento, durante os 21 primeiros dias de experimento não foi realizada 

limpeza das baias para que não gerasse ainda mais estresse aos animais. Com 

isso a contaminação do ambiente foi aumentando com o decorrer do experimento, 

o que pode ter influenciado no melhor desempenho apresentado pelos 

tratamentos com SDP.  

Em relação ao período total do experimento (Tabela 6), entre 21 e 66 

dias de idade, a utilização de 2,5% de CPS promove melhores resultados para 

ganho diário de peso (P=0,026) e consumo diário de ração (P=0,044). Não foi 

observado efeito da utilização de CPS nas dietas sobre a conversão alimentar 

(P=0,735) nem sobre o peso final dos animais aos 66 dias de idade (P=0,367). 

Entre 43 e 66 dias de idade, todos os animais foram alimentados com uma 

mesma ração. Desta forma, é possível inferir que houve efeito residual do SDP 
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após sua retirada da dieta devido aos resultados observados sobre o ganho de 

peso e consumo de ração, efeito este não observado por FORMIGONI (2012). 

 

TABELA 6 – Efeito da substituição do plasma sanguíneo por CPS sobre as 
variáveis de desempenho de leitões no período entre 21 e 66 dias 
de idade¹ 

Variáveis² 
%CPS 

Valor de P 
CV 
(%) 0,0% 2,5% 5,0% 

Peso inicial (kg) 7,343 7,334 7,295 0,434 0,89 

Peso final (kg) 31,164 32,951 31,990 0,367 5,64 

Ganho diário de peso (kg) 0,541 ab 0,573 a 0,507 b 0,026 5,49 

Consumo diário de ração (kg) 0,888 ab 0,944 a 0,850 b 0,044 5,55 

Conversão alimentar 1,641 1,648 1,679 0,735 3,98 
¹Médias seguidas por letras diferentes na linha diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 

²Variáveis expressas em kilogramas (kg). 

CPS = Concentrado proteico de soja; CV = Coeficiente de variação. 

 

O peso final dos leitões no final da fase pré-inicial (42 dias de idade) 

pode ter colaborado para a manutenção do desempenho após o inicio do 

fornecimento de uma única ração inicial. Ao se avaliar níveis de SDP na ração de 

leitões desmamados aos 21 dias de idade, BARBOSA et al. (2007) observaram 

que após o fornecimento de uma dieta única sem SDP na fase inicial (43 a 56 

dias de idade) os  animais que haviam apresentado melhor peso final aos 42 dias 

de idade, os quais receberam ração com 2,0% de SDP entre 36 e 42 dias de 

idade, também apresentaram o melhor peso final aos 56 dias de idade. O que 

demonstra a tendência dos animais com melhor desempenho pós-desmame, 

influenciado pelo consumo de SDP, manterem-se mais pesados após a retirada 

deste alimento da ração. 

O CPS, alimento obtido a partir da soja e conhecido por ser 

praticamente ausente das proteínas alergênicas da soja (Glicinina e B-

conglicinina) (LENEHAM et al., 2007) e oligossacarídeos (DERSJANT-LI & 

PEISKER, 2010), quando substituiu 100% o SDP na dieta dos leitões, resultou 

nos piores resultados de desempenho nos três períodos analisados. Entretanto, a 

substituição de 50% de SDP por CPS resultou nos melhores resultados de 

desempenho em todos períodos estudados. Sugere-se, portanto, que a 

associação desses dois alimentos em dietas pós-desmame exerce influencia 

positiva sobre o desempenho dos leitões. 
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Em relação à histomorfometria intestinal (Tabela 7), não foi constatada 

influencia da substituição do SPD por CPS sobre as variáveis estudadas. 

Resultados obtidos por ABREU et al. (2010), em relação à presença de SDP nas 

dietas, foram semelhantes aos encontrados no presente trabalho, apesar do 

material para esta análise ter sido coletado aos 42 dias de vida dos leitões. YI et 

al. (2005) por outro lado, afirmaram que uma das razões para o melhor 

desempenho apresentado por leitões que consumiram SDP está na capacidade 

deste alimento em evitar intensa retração na altura das vilosidades, mesmo 

desafiados com bactérias patogênicas, após o processo de desmame. O que 

melhora o processo de digestão em nível de mucosa intestinal e aumenta a área 

de superfície desta mucosa, aumentando a absorção dos nutrientes. 

 

TABELA 7 – Efeito da substituição do plasma sanguíneo por CPS sobre a 
histomorfometria intestinal dos leitões aos 32 dias de idade  

Variáveis 
%CPS 

Valor de P CV (%) 
0,0% 2,5% 5,0% 

Duodeno   

 
 

AV (µm) 317 295 292 0,738 18,97 

PC (µm) 445 474 444 0,621 11,99 

AV:PC 0,713 0,634 0,659 0,626 21,96 

Jejuno 
   

 
 

AV (µm) 276 261 279 0,813 19,73 

PC (µm) 289 326 321 0,298 12,59 

AV:PC 0,962 0,823 0,867 0,374 19,98 

Íleo 

 
 

AV (µm) 277 302 316 0,421 17,72 

PC (µm) 255 246 269 0,375 11,15 

AV:PC 1,095 1,240 1,178 0,392 15,79 
CPS = Concentrado proteico de soja; CV = Coeficiente de variação; AV = Altura de vilosidade; PC = 

Profundidade de cripta; AV:PC = relação altura de vilosidade:profundidade de cripta. 

 

Aos 32 dias de idade, momento da coleta de amostras de sangue para 

análise, não foi observado efeito da substituição do SDP pelo CPS (Tabela 8) 

sobre a contagem relativa de Linfócitos (P=0,276) e Eosinófilos (P=0,353) e a 

contagem de absoluta de Eosinófilos (P=0,225). Em relação à contagem 

sanguínea de Leucócitos (P=0,043) e Linfócitos (P=0,024), foi observada 

diferença estatística entre as dietas, sendo a presença de 5,0% de SDP a dieta 
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que apresentou melhor resultado. De acordo com o descrito por MEYER & 

HARVEY (2004), as contagens celulares estão dentro dos padrões de contagem 

destas células para a espécie suína. 

 

TABELA 8 – Efeito da substituição do plasma sanguíneo por CPS sobre células 
sanguíneas de leitões aos 32 dias de idade¹ 

Variáveis 
CPS 

Valor de P CV (%) 
0,0% 2,5% 5,0% 

Leucócitos 13,502 b 15,350 ab 19,639 a 0,043 18,17 

Linfócitos 6,214 b 9,250 a 9,815 a 0,024 18,03 

Linfócitos (%) 52,02 59,89 50,65 0,276 17,60 

Eosinófilos 379 258 438 0,225 45,29 

Eosinófilos (%) 2,14 1,47 2,19 0,353 39,05 
¹Médias seguidas por letras diferentes na linha diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 

CPS = Concentrado proteico de soja; CV = Coeficiente de variação. 

 

O processo de desmame, junto a seus desafios e mudanças, acarreta 

aos leitões maior ativação do sistema imune, o que geralmente está associado a 

inflamação intestinal e uma resposta sistêmica pró-inflamatória com aumento na 

produção de células de defesa e citocinas. Com estas alterações, ocorre desvio 

de nutrientes, que seriam utilizados para o crescimento do animal, para serem 

utilizados na resposta imune, acarretando redução na taxa de ganho de peso. 

Entretanto, JIANG et al. (2000) observaram que o fornecimento de SDP na dieta 

de leitões pós-desmame aumentou a eficiência na utilização da proteína dietética, 

conseqüentemente, o SDP foi eficiente em melhorar o desempenho dos leitões. 

Tais resultados corroboram os do presente trabalho e podem ser explicados pelos 

resultados de NOFRARÍAS et al. (2006), que demonstram que o SDP reduz a 

estimulação do sistema imune, o que diminui a produção de células de defesa, 

aumentando a disponibilidade de nutrientes para a deposição de tecido. 

A contagem de Leucócitos foi a menor na dieta com substituição de 

100% do SDP pelo CPS, o que deixa claro o efeito do SDP descrito por 

NOFRARÍAS et al. (2006). Entretanto, apesar do SDP ter influenciado 

positivamente o desempenho dos leitões no presente estudo, a dieta com 5,0% 

de SDP não apresentou o melhor resultado de desempenho, o qual foi observado 

para a dieta com 2,5% de SDP e 2,5% de CPS. Isso pode ser explicado pela 

menor estimulação do sistema imune causada pela presença do SDP e pela 
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qualidade protéica do CPS, juntamente com sua alta digestibilidade, conforme 

descrito por YANG et al. (2007). 

 

 

3.4 CONCLUSÃO 

 

A utilização conjunta de concentrado proteico de soja e plasma 

sanguíneo “spray-dried” nas rações de leitões entre 21 e 42 dias de idade 

diminuiu a ativação do sistema imune e melhorou o desempenho produtivo. 

 

  



 

 

47 

REFERÊNCIAS 

 

1. ABREU, M. L. T.; DONZELE, J. L.; SARAIVA, A.; FLÁVIA, R.; OLIVEIRA, 

M. D.; FORTES, E. I.; GRAÑA, G. L. Glutamina, nucleotídeos e plasma suíno em 

rações para leitões desmamados. Revista Brasileira de Zootecnia. v.39, n.3; 

p.520-525, 2010. 

 

2. BARBOSA, F. F.; FERREIRA, A. S.; SILVA, G. G. C. D. O.; DONZELE, J. 

L.; BRUSTOLINI, P. C.; LOPES, D. C. Níveis de plasma sangüíneo em pó em 

dietas para leitões desmamados aos 21 dias de idade. Revista Brasileira de 

Zootecnia. v.36, n.4; p.1052-1060, 2007. 

 

3. BOSI, P.; CASINI, L.; FINAMORE, A.; CREMOKOLINI, C.; MERIALDI, G.; 

TREVISI, P.; NOBILI, F.; MENGHERI, E. Spray-dried plasma improves growth 

performance and reduces inflammatory status of weaned pigs challenged with 

enterotoxigenic Escherichia coli K88. Journal of Animal Science. v.82, n.6; 

p.1764-1772, 2004. 

 

4. CAMPBELL, J.; CREWSHAW, J.; RUSSELL, L.; HAYES, S.; BARANCELLI, 

G. V.; RANGEL, L. F. S. Uso do plasma para modular a resposta inflamatória e o 

seu impacto na produção de suínos. Acta Scientiae Veterinariae. v.36(Supl 1), 

p.s53-s59, 2008. 

 

5. COFFEY, R. D.; CROMWELL, G. L. The impact of environment and 

antimicrobial agents on the growth response of early-weaned pigs to spray-dried 

porcine plasma. Journal of Animal Science. v.73, n.9; p.2532-2539, 1995. 

 

6. DERSJANT-LI, Y.; PEISKER, M. The impact of soy oligosaccharides on 

digestion and intestinal health in weaning piglets. Livestock Science. v.134, 

p.187-189, 2010. 

 

7. ERMER, P. M.; MILLER, P. S.; LEWIS, A. J. Diet preference and meal 

patterns of weanling pigs offered diets containing either spray-dried porcine 

plasma or dried skim milk. Journal of Animal Science. v.72, n.6; p.1548-1554, 

1994. 

 

8. FORMIGONI, A. S. Níveis de plasma sanguíneo em dietas com 

antibiótico para leitões desmamados aos 21 dias de idade. 2012. 29f. 

Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Departamento de Zootecnia, Universidade 

Federal de Viçosa, Viçosa. 

 



 

 

48 

9. HERNÁNDEZ, A.; HANSENA, C. F.; MANSFIELDA, J.; MULLANB, B. P.; 

PLUSKE, J. R. The responses of light- and heavy-for-age pigs at weaning to 

dietary spray-dried porcine plasma. Animal Feed Science and technology. 

v.162, p.116-122, 2010. 

 

10. JIANG, R.; CHANG, X.; STOLL, B.; ELLIS, K. J.; SHYPAILO, R. J.; 

WEAVER, E.; CAMPBELL, J.; BURRIN, D. G. Dietary plasma protein is used 

more efficiently than extruded soy protein for lean tissue growth in early-weaned 

pigs. Journal of Nutrition. v.130, n.8; p.2016-2019, 2000. 

 

11. LENEHAN, N. A.; DEROUCHEY, J. M.; GOODBAND, R. D.; TOKACH, M. 

D.; DRITZ, S. S.; NELSSEN, J. L.; GROESBECK, C. N.; LAWRENCE, K. R. 

Evaluation of soy protein concentrates in nursery pig diets. Journal of Animal 

Science. v.85, n.11; p.3013-3021, 2007. 

 

12. LUNA, L.G. Manual of the histologic staining methods of the armed 

forces institute of pathology. 3.ed. New York, McGraw Hill, 1968. 258p. 

 
13. MEYER, D.J.; HARVEY, J.W. Veterinary laboratory medicine: 

interpretation & diagnosis. 2.ed. Philadelphia: Sauders, 2004. 351p. 

 

14. NOFRARIAS, M.; MANZANILLA, E. G.; PUJOLS, J.; GIBERT, X.; MAJO, 

N.; SEGALES, J.; GASA, J. Effects of spray-dried porcine plasma and plant 

extracts on intestinal morphology and on leukocyte cell subsets of weaned pigs. 

Journal of Animal Science. v.84, n.10; p.2735-2742, 2006. 

 

15. PETTIGREW, J. E. Reduced use of antibiotic growth promoters in diets fed 

to weanling pigs: dietary tools, part 1. Animal Biotechnology. v.17, n.2; p.207-

215, 2006. 

 

16. PIERCE, J. L.; CROMWELL, G. L.; LINDEMANN, M. D.; RUSSELL, L. E.; 

WEAVER, E. M. Effects of spray-dried animal plasma and immunoglobulins on 

performance of early weaned pigs. Journal of Animal Science. v.83, n.12; 

p.2876-2885, 2005. 

 

17. PLUSKE, J. R.; HAMPSON, D. J.; WILLIAMS, I. H. Factors influencing the 

structure and function of the small intestine in the weaned pig: a review. 

Livestock Production Science. v.51, p.215 - 236, 1997. 

 

18. R DEVELOPMENT CORE TEAM (2011). R: A language and environment 

for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria. ISBN 3-900051-07-0. Disponível em: http://www.R-project.org/. 

 



 

 

49 

 

 

19. ROSTAGNO, H. S.; ALBINO, L. F. T.; DONZELE, J. L; GOMES, P. C.; 

OLIVEIRA, R. F.; LOPES, D. C.; FERREIRA, A. S.; BARRETO, S. L. T. Tabelas 

brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e exigências 

nutricionais. 3. ed. Viçosa, UFV, Departamento de Zootecnia, 2011, 252p. 

 

20. TD SOFTWARE. SuperCrac: cálculo de ração de custo mínimo. Versão 

5.8. Viçosa: TD Software, 2005. Disponível em: 

http://www.agropecuaria.inf.br/td/Script/cliente2.php. Acesso em: 06 jan. 2013. 

 

21. TORRALLARDONA, D. Spray dried animal plasma as an alternative to 

antibiotics in weanling pigs - A Review. Asian-Australasian Journal of Animal 

Science. v.23, n.1; p.131-148, 2010. 

 

22. YANG, Y. X.; KIM, Y. G.; LOHAKARE, J. D.; YUN, J. H.; LEE, J. K.; KWON, 

M. S.; PARK, J. I.; CHOI, J. Y.; CHAE, B. J. Comparative Efficacy of Different Soy 

Protein Sources on Growth Performance, Nutrient Digestibility and Intestinal 

Morphology in Weaned Pigs. Asian-Australasian Journal of Animal Science. 

v.20, n.5; p.775-783, 2007. 

 

23. YI, G. F.; CARROLL, J. A.; ALLEE, G. L.; GAINES, A. M.; KENDALL, D. C.; 

USRY, J. L.; TORIDE, Y.; IZURU, S. Effect of glutamine and spray-dried plasma 

on growth performance, small intestinal morphology, and immune responses of 

Escherichia coli K88+-challenged weaned pigs. Journal of Animal Science. v.83, 

n.3; p.634-643, 2005. 

 

  



 

 

50 

CAPÍTULO 4. CONCLUSÕES GERAIS 

 
 

A inclusão de CPS nas dietas de leitões não influenciou o desempenho 

produtivo no período entre 21 e 66 dias de vida, nem a histomorfometria intestinal 

e a contagem de leucócitos, linfócitos e eosinófilos desses animais. 

A utilização conjunta de concentrado proteico de soja e plasma 

sanguíneo “spray-dried” nas rações de leitões entre 21 e 42 dias de idade 

diminuiu a ativação do sistema imune e melhorou o desempenho produtivo. 

 

 

 


