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RESUMO 

 
Lawsonia intracellularis é o agente infeccioso da enteropatia proliferativa suína (EPS), doença 
que apresenta alta prevalência e provoca um significativo impacto econômico em rebanhos de 
suínos do mundo todo. Embora já tenha sido comprovada a eficácia da tilosina no tratamento 
dessa enfermidade, o uso de antimicrobianos é um recorrente desafio na suinocultura, na qual 
o objetivo é administrar a menor dose possível sem comprometer a recuperação e o desempenho 
dos animais infectados. Sendo assim, objetivou-se avaliar o efeito do fornecimento da tilosina 
(10 mg/kg de peso vivo) via ração, durante 14 dias, na excreção de L. intracellularis, no índice 
de diarreia, no ganho médio diário de peso (GMD) e na conversão alimentar (CA) em suínos 
naturalmente infectados. Para isso, foi realizado um ensaio clínico em 300 suínos provenientes 
de três lotes da fase de creche e recém transferidos para a fase de recria em uma granja 
comercial. Os animais foram aleatoriamente distribuídos em 10 baias, sendo cinco para o grupo 
tratado com tilosina e cinco para o grupo controle. O grupo tratado com tilosina apresentou 
menor nível de excreção de L. intracellularis e índice de diarreia, além de maior GMD. Diante 
dos resultados, sugere-se que a dosagem de tilosina 10 mg/kg de peso vivo, durante 14 dias, foi 
capaz de controlar a excreção de L. intracellularis a um nível elevado, e como consequência, 
promoveu uma melhora no desempenho em suínos naturalmente infectados. 
 
 
Palavras-chave:  antimicrobianos, enteropatia proliferativa suína, tratamento, PCR em tempo 
real.  
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ABSTRACT 

 
Lawsonia intracellularis is the infectious agent of proliferative enteropathy (PE), which has a 
high prevalence and cause a significant economic loss in swine industry around the world. 
Despite the well-known efficacy treatment with tylosin, it still being a challenge to find the 
lowest amount of antimicrobial therapy dose to ensure a totally recovery of infected animals. 
Therefore, the objective of the present study was to evaluate the effects of in-feed tylosin at a 
dose of 10 mg/kg body weight over 14 days on fecal excretion of L. intracellularis, diarrhea 
score (DS), on average daily weight gain (ADG) and on feed conversion ratio (FCR) in naturally 
infected pigs.  For this purpose, it was carried out a randomized clinical trial in a commercial 
herd with 300 pigs from grow-finish phase of production. These animals were randomly 
distributed into 10 pens, which 5 were treated and 5 were controls. In general, the experimental 
group treated with tylosin had a lower fecal excretion of L. intracellularis, diarrhea score, 
besides a higher ADG. These suggest that treatment with tylosin at a dose of 10 mg/kg per body 
weight for 14 days was able to control the fecal excretion of L. intracellularis at a high level 
and, consequently, to improve performance in naturally infected pigs. 

 

Keywords: antimicrobials, proliferative enteropathy, treatment, real-time PCR.



   
 
 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 
1.1. Introdução 

 Lawsonia intracellularis é o agente da enteropatia proliferativa suína (EPS), uma 

das principais enfermidades entéricas que acometem grande parte dos maiores rebanhos 

suinícolas mundo.  Desde a década de 1990, EPS é reportada como endêmica em suínos, 

entretanto há relatos de sua ocorrência em outras espécies (hamster, coelhos, cachorros, 

ovelhas, etc.), e nessa última década, foi considerada uma enfermidade emergente em potros1.  

A sua alta prevalência (30-96%) já foi constada em diversos países, como Estados Unidos, 

Brasil, Dinamarca, China e Inglaterra, estimando-se um prejuízo de cerca de 1 a 3 US$ por 

animal no custo de produção2-6, 7, 8,9. 

 L. intracellularis é uma bactéria intracelular obrigatória, altamente contagiosa e 

exigente para crescimento em laboratório10, 11. A infecção ocorre via fecal-oral, sendo que a sua 

lesão característica é a hiperplasia de células epiteliais imaturas em criptas intestinais, 

principalmente no íleo e no cólon12. A excreção desse agente, através das fezes, ocorre em 

elevada quantidade e por um longo período, em média quatro a seis semanas, podendo chegar 

até 10 13, 14. Além disso, esse patógeno chega a sobreviver em condições extracelulares por um 

período de até duas semanas em temperatura ambiente15. 

 EPS apresenta diferentes tipos de manifestações clínicas. A sua forma aguda 

acomete principalmente animais de reposição ou em fase de terminação e a forma crônica 

leitões na fase de crescimento16. Existe também a apresentação subclínica, em que os animais 

podem apresentar redução de até 37% na média de ganho de peso (GMD) e aumento de 27% 

na conversão alimentar (CA), entretanto, por não apresentarem evidentes sinais clínicos, o seu 

prejuízo é geralmente subestimado 9, 17, 18, 19. 

 Os sinais clínicos presentes na sua forma crônica e subclínica são comuns a diversas 

enfermidades entéricas. Deste modo, técnicas de diagnóstico mais específicas são requeridas, 

sendo a principal ante-mortem, a técnica PCR, a qual sugere infecção ativa ao detectar a 

excreção de L. intracellularis nas fezes. Embora esse método de diagnóstico seja altamente 

específico e sensível, os seus resultados isolados não estabelecem um diagnóstico conclusivo 

para EPS20, 21. Com o desenvolvimento da  PCR em tempo real, foi possível correlacionar níveis 

da carga bacteriana com a presença de lesões intestinais típicas dessa enfermidade, 

possibilitando assim um diagnóstico mais sugestivo de doença clínica22, 23.  

 Uma vez estabelecido o diagnóstico desse agente ou/e o seu potencial risco de 

recorrência, um tratamento e controle eficaz devem ser considerados a fim de evitar a sua 



2 
 

disseminação. Na indústria suinícola, o tratamento oral com antimicrobianos para o controle de 

infecções gastrointestinais são mundialmente utilizados24. Dentre esses, tilosina é um 

antimicrobiano macrolídeo com alta absorção no trato gastrointestinal, e portanto bastante 

utilizado em rações nas fases de crescimento e terminação de suínos para o controle e 

tratamento de doenças25, 26. Estudos anteriores, com animais experimentalmente 27-29 ou 

naturalmente infectados 30, 31, já demonstraram a eficácia de tilosina para EPS, através da 

redução de sinais clínicos, da frequência de animais excretando o agente, ou ainda, através de 

melhores índices de desempenho. 

 O consumo de antibióticos é um constante desafio para a produção animal no 

mundo, principalmente em sistemas intensivos, como a suinocultura. A fim de prevenir e 

controlar a resistência aos antimicrobianos, considerando a sua interdependência entre a saúde 

humana, animal e ambiental, preconiza-se que essa terapia se despenda da menor dosagem, 

durante o menor tempo possível, sem que isto interfira no bem-estar e na recuperação dos 

animais32.  Além disso, ao longo do tempo, mudanças no regime de dosagens dos tratamentos 

com antibióticos podem ser necessárias, diante de fatores relacionados a resistência bacteriana 

ou para se adequar a novas legislações33. Portanto, estudos in vivo devem ser realizados a fim 

de se testar a eficácia de produtos antimicrobianos contra os agentes etiológicos alvos, na 

posologia recomendada34.  

 

1.2. Revisão de literatura 

1.2.1. Etiologia 

 Em 1973 surgiram os primeiros relatos da associação entre EPS e a presença de 

uma bactéria intracelular. Desde então, diferentes classificações foram atribuídas a esse agente 

(Campylobacter-like, ileal symbiont intracellularis, e ileobacter intracellularis)35-37. Somente 

na década de 90, após o sucesso de seu cultivo e manutenção in vitro e sequenciamento do seu 

DNA, o agente da EPS foi classificado como membro da delta subdivisão da Proteobacteria, 

família Desulfovibrionaceae e gênero Lawsonia, com a única espécie Lawsonia 

intracellularis36, 37. 

 L. intracellularis é uma bactéria Gram-negativa, não esporulada, microaerofílica, 

bacilo vibróide curvo e intracelular obrigatória. Seu tamanho pode variar entre 1,24 a 1,75 µm 

de comprimento e 0,25 a 0,43 µm de largura, possuindo um trilaminar envelope externo37. Em 

cultivo celular, foi demonstrado a presença de um flagelo unipolar somente em meio 

extracelular (Figura 1)16. Em meio intracelular, é encontrada na membrana apical de 
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enterócitos, onde estão geralmente associadas a ribossomos livres e mitocôndrias difusas no 

citoplasma38. 

 

 
FIGURA 1- Micrografia eletrônica da L. intracellularis 

em cultura pura. Flechas indicam o flagelo 
unipolar.  
Fonte: Kroll et al., 200539 

 

 O isolamento e cultivo desse agente exige laboratórios de cultivos celulares 

contendo células em constante divisão, além das condições atmosféricas com níveis de gases 

similares aos encontrados no intestino. Para isso, é necessário a utilização de estufas com 

oxigênio reduzido e altos níveis de nitrogênio, ou, como alternativa, foi demonstrado a 

utilização de um cilindro contendo uma atmosfera microaerofílica similar para o cultivo dessa 

bactéria10, 11. Além disso, a purificação da L. intracellularis de enterócitos infectados se torna 

fastidiosa devido ao número de bactérias contaminantes e a susceptibilidade do agente a 

diversos antimicrobianos. Sendo assim, somente 25 laboratórios do mundo possuem isolados 

de L. intracellularis e cerca de seis desses possuem condições de realizar o seu crescimento, 

dos quais um se situa no Brasil40.  

 

1.2.2. Mecanismos patogênicos 

 A proliferação das células do epitélio intestinal, principal característica da 

enteropatia proliferativa, é associada diretamente com a infecção e a replicação da L. 

intracellularis neste local12. No entanto, essa importante característica fenotípica ainda não é 

reproduzida in vitro. Como consequência, diversos estudos têm sido conduzidos através da 

infecção experimental em suínos e hamsters, estes considerados modelos experimentais para 

suínos1, 41-43. Adicionalmente, as pesquisas a nível celular referentes as interações entre 
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hospedeiro e patógeno são limitadas, já que as exigências para o cultivo in vitro desse agente 

restringem a sua manutenção a poucos laboratórios no mundo11. 

 Recentes avanços foram obtidos a partir de análises de expressão gênica da L. 

intracellularis, revelando assim uma elevada quantidade de genes expressos codificando 

proteínas, provavelmente envolvidas no mecanismo de infecção deste agente44, 45. Entretanto, 

os  principais mecanismos patogênicos, os quais provocam o aumento da proliferação das 

células da cripta intestinal, alterações na diferenciação e na homeostase celular, ainda 

permanecem desconhecidos1, 45. Consequentemente, o desconhecimento de parte de sua 

patogênese, e seus sinais clínicos resultantes, restringem o desenvolvimento de estratégias 

efetivas de controle, como vacinas e métodos de diagnóstico46. 

 A seguir são descritos os principais mecanismos patogênicos envolvidos na 

infecção pela L. intracellularis:  

 

a) Exposição do hospedeiro ao agente 

 Há poucos relatos na literatura sobre os mecanismos envolvidos nos estágios 

iniciais da infecção da L. intracellularis1. Em suínos experimentalmente infectados, 

demonstraram a presença da bactéria em enterócitos maduros na superfície das vilosidades logo 

após 12 horas da sua inoculação via oral47. Porém, foi demonstrado a persistência e a presença 

massiva do agente em células das criptas intestinais, a partir do quinto até o 28º dia pós-

infecção47, 48. 

  Nas primeiras horas após a inoculação, esse agente deve lidar com um 

microambiente altamente estressante e competitivo, como o pH gástrico, a microbiota oral e 

intestinal, até alcançar os enterócitos1. Análises do seu genoma demonstraram a presença de 

dois sistemas para manter a homeostase do pH, a descarboxilase do ácido glutâmico (GAD) e 

o sistema F0F1-ATPase operon49. Embora para L. intracellularis ainda não seja comprovada a 

atuação desses sistemas de tolerância a ambientes ácidos, o seu papel já foi bem descrito em 

vários agentes entéricos1.   

 Estudo experimentais sugerem a importância da microbiota intestinal e da dieta em 

influenciar a capacidade da L. intracellularis em colonizar e sobreviver no trato intestinal. Foi 

demonstrado que suínos gnobióticos (germ-free) não são susceptíveis a infecção por meio da 

inoculação de cultura pura de L. intracellularis, enquanto suínos expostos ao conteúdo 

intestinal de animais infectados desenvolvem a doença50, 51. Além disso, em pesquisa para 

avaliar a influência da dieta na infecção, foi constado a redução do agente na microbiota do íleo 
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em suínos alimentados com ração não peletizada. No entanto, ainda não foi esclarecido se este 

fato foi influenciado por mudanças na microbiota intestinal ou por características da dieta52. 

 

b) Internalização da bactéria nos enterócitos 

 L. intracellularis é rapidamente internalizada na célula hospedeira através de 

vacúolos citoplasmáticos, ocorrendo dentro de três horas após a inoculação da bactéria em 

cultura de enterócitos53. Enquanto mecanismos de adesão parecem requerer uma específica 

interação entre a célula hospedeiro e a bactéria. É provável que o processo de internalização 

dependa exclusivamente da atividade da primeira, como a polimerização da actina e outros 

mecanismos celulares ainda desconhecidos1, 54.  

 Estudos do sequenciamento genético da L. intracellularis sugerem a existência de 

um sistema de secreção do tipo III que poderia auxiliar essa bactéria na invasão dos enterócitos 

e na evasão do sistema imune do hospedeiro. Esse sistema, comum entre muitas bactérias 

enteropatogênicas Gram-negativas, promove a liberação proteínas nas células dos hospedeiros 

responsáveis por mecanismos patogênicos, como invasão celular, estimulação ou inibição da 

apoptose e supressão dos mecanismos de defesa do hospedeiro. Sendo assim, é possível que o 

sistema de secreção tipo III tenha um importante papel na patogenicidade da L. intracellularis55. 

 

c) Sobrevivência e replicação 

 Estudos in vivo e in vitro demonstraram que L. intracellularis é encontrada 

livremente no citoplasma dos enterócitos durante os estágios ativos da infecção. Em pesquisa 

realizada in vitro, três horas após a exposição ao agente, a maioria das bactérias foram 

encontradas livres no citoplasma, o que significa que a quebra do vacúolo ocorre logo após a 

sua entrada na célula hospedeira1, 53.  

 Suspeita-se da produção de toxinas bacterianas que propiciam a liberação dos 

vacúolos, evitando assim digestão lisossomal1. A expressão de proteínas hemolíticas e de 

atividades citolíticas da L. intracellularis foram reportadas in vitro, como possível mecanismo 

de infecção nas células hospedeiras56. No entanto, estudos posteriores não identificaram a 

expressão do gene para hemolisina pela L. intracellularis durante a infecção in vitro e in vivo44, 

49. 

 Após escapar do vacúolo citoplasmático, L. intracellularis se multiplica por fissão 

binária na porção apical do citoplasma da célula, tendo seu início de dois a seis dias pós-

infecção in vitro53. Já as lesões histológicas típicas da EPS foram observadas cerca de 11 dias 
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após a inoculação com culturas puras em leitões, coincidindo com a detecção das lesões 

macroscópicas discretas na mucosa do íleo, como hiperemia e hemorragia40. 

 Outro mecanismo envolvido na sobrevivência da L. intracellularis é a sua 

habilidade de lidar com o estresse oxidativo utilizando as ferramentas de energia do seu 

hospedeiro. Assim como Chlamydiales e Rickettsiales, L. intracellularis possui uma enzima 

ATP/ADP translocase que catalisa a troca do ADP bacteriano pelo ATP do hospedeiro, 

permitindo a bactéria explorar as ferramentas de energia do hospedeiro, processo esse 

conhecido como parasitismo energético57. 

 

d) Persistência e disseminação 

  L. intracellularis permanece em grande quantidade nas células da cripta intestinal 

durante toda a fase ativa da infecção até a sua liberação por meio de protusões (“balões”). Desse 

modo, esses microrganismos são capazes de infectar enterócitos imaturos vizinhos53. Além 

disso, a movimentação lateral desse patógeno entre células hospedeiras vizinhas também foi 

especulada58. 

 Estudo experimentais demonstram que o pico da infecção ocorre entre três a quatro 

semanas após a inoculação, sendo a excreção detectada por quatro semanas, podendo chegar 

até 10 semanas12, 13. Enquanto lesões macroscópicas e histológicas sugestivas foram 

encontradas no epitélio intestinal 11 dias após a inoculação e persistiram até 24 dias59. 

Antígenos bacterianos em outros órgãos, como linfonodos mesentéricos e tonsilas, também já 

foram identificados, porém provavelmente foram transportados por macrófagos. Sendo assim, 

esse fato parece não ter importância no curso da infecção1, 40.  

 Outra rota de disseminação desse microrganismo também foi especulada. 

Utilizando-se técnicas de hibridização in situ por fluorescência (FISH), observaram-se a 

presença de L. intracellularis intacta e viável na lâmina própria e dentro de células 

mononucleares nos estágios iniciais da infecção47. Entretanto, estudos devem ser feitos para 

elucidar a habilidade desse agente em persistir dentro do citoplasma de macrófagos1. 

 

e) Indução da proliferação de enterócitos 

 Sabe-se que a replicação da L. intracellularis é associada diretamente a proliferação 

de enterócitos, entretanto, os mecanismos pelos quais esse agente induz essa mudança nas 

células hospedeiras ainda permanecem desconhecidos1, 12, 45. A dinâmica da infecção já foi bem 

descrita in vivo e in vitro, porém neste último esses microrganismos não são capazes de induzir 

a proliferação de enterócitos11, 53. Nesse contexto, foi demonstrado que a maior parte dos genes 
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expressados in vitro, são também encontrados in vivo, o que sugere uma inabilidade das células 

hospedeiras em reproduzir respostas  que são observadas in vivo44, 49. 

 Estudos sobre a interação entre L. intracellularis e hospedeiro através da 

microdissecação a laser e a tecnologia RNA-seq (RNA-sequencing) caracterizaram genes 

expressados por enterócitos infectados. Foi observado um aumento significativo da ativação da 

transcrição do DNA, da biossíntese de proteína e da ativação de genes na fase G1 (RhoA, RhoB 

e Rho GTPase) no ciclo das células hospedeiras, comparados com enterócitos não infectados44. 

Enquanto o aumento da síntese proteica e da transcrição do DNA são necessários para a 

proliferação celular, a ativação dos genes Rho é considerada anormal.  Estes genes já foram 

descritos em processo de oncogênese, responsáveis por provocar a desregulação no ciclo celular 

e, assim promover a proliferação celular1, 60. Adicionalmente, demonstrou-se elevada expressão 

da proteína Rho durante a infecção de L. intracellularis em cultivo celular, porém não foi 

observado a proliferação dessas células61. 

 As proteínas Rho (também conhecidas como proteínas Ras-like) são 

patologicamente ativadas por toxinas bacterianas, as ciclomodulinas, como ocorre em infecções 

por Escherechia coli, Pasteurella multocida e Bordetella spp62. Embora ainda não se tenha 

informações sobre toxinas semelhantes produzidas pela L. intracellularis, sabe-se da existência 

de vários genes expressados durante infecção in vitro e in vivo ainda não identificados, que 

possivelmente codificam proteínas. Neste contexto estão os genes que codificam fatores de 

crescimento (insulin-like) relacionados a proteína IGFBP-3, que apesar de terem sido descritos 

in vitro e em casos a campo da enfermidade, ainda não se conhece a sua forma de atuação1, 44, 

49.  

 São diversas as especulações sobre o papel do apoptose celular na infecção por L. 

intracellularis. Inicialmente suspeitava-se que redução dessa atividade em células hospedeiras 

poderia ser um mecanismo relacionado ao aumento da proliferação celular12. Entretanto, mais 

recentemente, através de métodos imuno-histoquímicos (TUNEL e caspase 3) foi demonstrado 

que a inibição da apoptose não está envolvida na patogenia da EPS em células infectadas, ao 

contrário, este evento é aumentado, ao mesmo tempo que as lesões histológicas e o escore IHQ 

também estão elevados (dia 11 ao 24 pós infecção)59. 

 

f) Alterações da mucosa intestinal 

 Além da habilidade de induzir a proliferação celular por desregulação da fase G1 

do ciclo celular do hospedeiro, L. intracellularis provoca a não diferenciação desses enterócitos. 

Isso ocorre devido a repressão de transportadores de membrana relacionados a digestão e 
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aquisição de nutrientes em células hospedeiras44, 63. Consequentemente, ocorre a síndrome de 

má-absorção, resultando em pior desempenho e crescimento dos animais afetados. Além desse 

mecanismo, a excessiva presença de sólidos não absorvidos no lúmen intestinal retém água por 

osmose, resultando em uma diarreia osmótica ou/e por má absorção43 (Figura 2). 

  

 
FIGURA 2 - Modelo proposto dos mecanismos patogênicos da infecção da 

Lawsonia intracellularis no epitélio intestinal. A bactéria 
presente no ápice do citoplasma; diminuição de expressão de 
transportadores da membrana dos enterócitos; excessiva 
presença de sólidos não absorvidos no lúmen intestinal; 
indução da proliferação celular baseada na potencial produção 
de ciclomodulinas, seguida pela expressão de proteínas Rho; 
liberação de bactérias através de protusões no citoplasma de 
enterócitos; possível movimentação adjacente da bactéria entre 
células. A figura menor, representa a bactéria intracelular e a 
ativação de seus genes envolvidos no sistema de proteção ao 
estresse oxidativo. 
Fonte: adaptado de Vannucci & Gebhart, 20141 

 

 L. intracellularis também pode ser responsável por alterações na integridade da 

mucosa intestinal. Ao analisar a transcrição gênica em suínos infectados experimentalmente, 

foi identificado uma redução de 86% de transcritos durante o pico da infecção (14 dias pós-

infecção), principalmente aqueles relacionados a manutenção da integridade da mucosa e a 

regulação do transporte celular intestinal64. Um desses transcritos é um dos genes que codificam 
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a mucina (MUC2), uma importante glicoproteína produzida pelas células caliciformes, a qual 

sua principal função constitui o sistema de defesa primário da superfície intestinal. Sendo assim, 

sugere-se o envolvimento da L. intracellularis na produção da mucina, alterando assim a função 

de proteção do muco e permitindo a invasão de outros patógenos65.  

 

1.2.3. Sinais Clínicos 

 A EPS apresenta três formas clínicas mais frequentes: aguda, crônica e subclínica. 

A forma aguda, também conhecida como enteropatia proliferativa hemorrágica, acomete suínos 

de reposição ou próximos a idade do abate, entre quatro a 12 meses, é caracterizada por uma 

hemorragia intestinal profusa. Nesta forma a mortalidade é alta, e na maioria das vezes ocorre 

de forma súbita. A forma crônica, conhecida como adenomatose intestinal suína, acomete 

principalmente leitões em crescimento, entre seis a 20 semanas de idade. Nesta forma os 

animais apresentam sinais de anorexia, redução de ganho de peso e diarreia transitória, que 

persistem por algumas semanas16. Existe também a forma subclínica que compromete o ganho 

de peso e conversão alimentar, no entanto, sem a manifestação da diarreia. Assim como a forma 

crônica, a forma subclínica é difícil de diagnosticar, e, portanto, ambas podem passar 

desapercebidas40.  

 

1.2.4. Lesões 

 As lesões macroscópicas da EPS são frequentemente observadas no íleo, mas 

também podem ser encontradas no jejuno, ceco ou cólon. Na forma aguda, as lesões são 

caracterizadas por espessamento da parede intestinal, edema e hiperemia do mesentério, 

rugosidade da mucosa e a presença de conteúdo fibrino-hemorrágico no lúmen intestinal 

(Figura 3). Enquanto na sua forma crônica apresenta edema no mesentério e serosa intestinal 

com aspecto cerebroide e espessamento da parede intestinal. Em um estágio mais avançado, 

essa forma pode apresentar membrana fibrino-necrótica no lúmen intestinal40 (Figura 4).  
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A 

A 

B C 
FIGURA 3 – Lesões macroscópicas em segmentos intestinais em suíno com 

enteropatia proliferativa hemorrágica. (A) Seta preta indica íleo com 
mucosa hiperêmica; seta azul indica mucosa jejunal com acentuada 
hiperemia; seta amarela coágulo sanguíneo no lúmen intestinal; seta 
lilás indica parede intestinal com aspecto rugoso. (B) Estrela azul 
indica ceco com hemorragia no lúmen intestinal; estrela amarela 
indica cólon com hemorragia no lúmen intestinal. (C) Corte 
transversal de segmentos do intestino delgado com acentuado 
espessamento da muscular da mucosa. 
Fonte: Ramis, 2003  
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Fonte: Guedes et al., 201759 

 

 Características histopatológicas de todas as formas clínicas da EPS são bastante 

semelhantes. Observa-se a proliferação de células epiteliais das criptas intestinais no intestino 

delgado e glândulas serosas do intestino grosso. As criptas intestinais são expandidas e 

alongadas, contendo células epiteliais imaturas com elevado índice mitótico. Em marcações 

histoquímicas pode-se observar a presença da bactérias no ápice do citoplasma dessas células, 

mas também podem ser encontradas livres ou no interior de macrófagos, principalmente na 

forma aguda16. Nota-se também atrofia de vilosidades e a redução do número de células 

caliciformes nas criptas afetadas. A presença de células inflamatórias não é uma característica 

constante nessa enfermidade, principalmente na sua forma crônica16, 40 (Figura 5). 

 

FIGURA 4 – Enteropatia proliferativa, íleo, suíno. 
(A) Serosa e mucosa com aspecto 
rugóide e deposição de fibrina, 
formando pseudomembrana. (B) 
Espessamento da parede intestinal e 
extensa necrose da superfície da 
mucosa.  

A 

B 
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Fonte: Guedes et al., 201759 

 

1.2.5. Diagnóstico 

 Por muitos anos o diagnóstico da EPS era realizado apenas com o auxílio de 

achados clínicos e patológicos, através de exames microscópicos no intestino. Com o avanço 

dos métodos de diagnósticos mais específicos e sensíveis, foi possível determinar com maior 

precisão a prevalência e a idade dos animais afetados, permitindo assim adotar medidas 

estratégicas de controle em rebanhos endêmicos para EPS39.  

 A ocorrência na forma aguda da EPS é comum em rebanhos com bom status 

sanitário e em animais recentemente introduzidos para a reprodução39. Nesses casos a 

mortalidade é elevada, sendo então a confirmação do diagnóstico através da histologia de rotina, 

utilizando colorações de hematoxilina e eosina (H&E) nos fragmentos fixados em formol. O 

6b 6a C D 

A B 

FIGURA 5 - Enteropatia proliferativa em intestino delgado em suíno. (A) íleo normal corado com 
Hematoxilina e o eosina (H&E). (B) Baixa quantidade de antígeno de L. intracellularis 
no citoplasma de enterócitos detectados através da técnica imuno-histoquímica (IHC). 
(C) íleo com criptas hiperplásicas corado com H&E. (D) Antígeno bacteriano no 
citoplasma de enterócitos, detectados através da IHC para L. intracellularis.  
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diagnóstico diferencial dessa forma clínica deve incluir disenteria suína (Brachyspira 

hyodysenteriae), salmoneloses, úlcera gástrica e síndrome da dilatação intestinal aguda 

(PIDS)1. 

 A forma crônica acomete principalmente leitões em crescimento, recém 

transferidos da creche, até estágios mais tardios da terminação39. Nessa forma, a principal 

característica é a diarreia ou/e a redução de peso, enquanto a forma subclínica, a grande variação 

de desempenho de animais dentro de um mesmo lote é o principal indício da enfermidade. 

Todos esses sinais são comuns a diversas enfermidades, como a salmonelose (Samonella 

enterica sorovar typhimurium), disenteria suína (B. hyodysenteriae), colite espiroquetal 

(Brachyspira pilosicoli), colibacilose (Escherichia coli enterotoxigênica), ou ainda, diarreias 

de origem nutricional. Deste modo, técnicas mais específicas são requeridas, sendo as principais 

ante-mortem, a reação em cadeia de polimerase (PCR) e os testes sorológicos, enquanto no 

post-mortem, a análise histopatológica e imuno-histoquímica (IHQ) (Quadro 1)1, 40. 

 

a) Histopatologia e imuno-histoquímica 

 No exame post-mortem, além do exame das lesões macroscópicas, necessita-se de 

uma análise histopatológica de amostras de intestino (jejuno, íleo, ceco e cólon), linfonodo e 

fígado fixados em formol para confirmação do diagnóstico. A coloração hematoxilina e eosina 

(H&E) possibilita a verificação de lesões proliferativas nos enterócitos nas criptas intestinais. 

Já a coloração pela prata (Warthin-Starry) permite a visualização de uma bactéria bacilo e 

curvada no interior do citoplasma dos enterócitos em cortes histológicos, porém essa técnica 

não é específica e apresenta limitações quando utilizadas em tecidos necrosados ou autolisados1, 

39 . 

 A técnica de imuno-histoquímica (IHQ) se mostrou mais específica e eficiente para 

diagnóstico confirmatório das ambas as formas da EPS39. Essa coloração objetiva localizar 

antígenos em tecidos, explorando o princípio da ligação específica de anticorpos a antígenos no 

tecido biológico66. No caso da EPS, utiliza-se um anticorpo monoclonal específico para L. 

intracellularis em cortes de tecidos intestinais fixados em formol67. Em um estudo comparativo, 

a técnica IHQ (86,8%) se revelou foi muito mais sensível que as colorações H&E (36,8%) e 

warthin-Starry (50%) em animais infectados experimentalmente. Além de apresentar alta 

sensibilidade, a técnica de IHQ permite o diagnóstico em tecidos com necrose severa e em 

estágios em que a bactéria é encontrada apenas no citoplasma de células mononucleares na 

lâmina própria, sendo assim é o método de escolha (gold standard) no diagnóstico post-mortem 

da EPS 68. 
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 O diagnóstico de lesões histológicas no intestino provocadas por L. intracellularis 

são restritas a um curto período, cerca de três semanas após infecção experimental67. Em 

pesquisa realizada no Brasil, amostras de fragmentos de íleo coletadas em abatedouros foram 

submetidas a técnica histoquímica adaptada (warthin-Starry, alcian blue e H&E), a qual 

possibilitou a avaliação simultânea de bactérias intracelulares e alterações morfológicas 

resultantes dessa infecção. Além disso, amostras normais e suspeitas foram analisadas através 

da técnica IHQ, demonstrando uma baixa prevalência (3%) dessa enfermidade, o que pode estar 

relacionada com o tempo do início dos sinais clínicos e/ou a prévia resolução das lesões até o 

momento do abate69. 

 

b) Métodos sorológicos 

• Imunofluorescência indireta 

 Imunofluorescência indireta (IFI) é uma técnica baseada na detecção anticorpos 

IgG anti-Lawsonia, a qual provou ser bastante sensível e específica para detectar a incidência 

dos animais expostos a L. intracellularis39, 68. Esse método incorpora o antígeno L. 

intracellularis, cultivado em cultura pura, que é então corado com a presença de soro de suínos, 

como anticorpo primário, e o corante fluoresceína isocianetada (FITC) conjugado a IgG anti-

suíno (ligação forte e luminosa), como anticorpo secundário. Resultados de sua avaliação 

identificaram maior sensibilidade (90%) e alta especificidade (96%), comparada com a técnica 

PCR para detecção do agente nas fezes (47 e 100%, respectivamente), especialmente nos dias 

21 a 28 após inoculação com cultura pura70.   

 IFI foi o primeiro método sorológico disponibilizado comercialmente, a qual 

tornou-se bastante utilizada por ser uma técnica confiável e acurada para detectar a incidência 

de EPS39, 71. Em pesquisa para avaliar a dinâmica da infecção da EPS em animais naturalmente 

infectados, observaram-se uma sensibilidade mais elevada do teste de IFI (66%) em soro, ao 

comparar com o método de imuno-histoquímica (24%) em amostras do íleo. Adicionalmente, 

observou-se que a excreção da bactéria detectada através da técnica PCR nas fezes se inicia 

duas a seis semanas anteriores a soroconversão identificada pela técnica IFI72. Em pesquisa 

semelhante, demonstrou-se que o intervalo para detecção direta do agente, através da técnica 

PCR, é curto (quatro a seis semanas), enquanto anticorpos específicos passíveis de serem 

detectados pela IFI permaneceram presentes por toda a vida na maioria dos animais 14. 
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QUADRO 1 - Resumo das principais técnicas de diagnóstico para detecção de L. intracellularis, 
abordando métodos de detecção utilizados, e vantagens e desvantagens  

 Fonte: Adaptado de Kroll39 

Método de diagnóstico Método de detecção 
utilizado 

Vantagens Desvantagens 

Hematoxilina e eosina 
(H&E) 

Hiperplasia das 
criptas intestinais; 
anormalidades 
celulares. 

Permite a 
confirmação de 
lesões histológicas, 
se detectada a 
presença da bactéria. 

Somente diagnóstico 
post-mortem;  
curto período para 
detecção; 
limitações em tecidos 
necrosados/autolisados. 

Coloração pela prata 
(Warthin-Starry) 

Identificação de 
microrganismos 
intracelulares. 

Rápida detecção da 
bactéria nos tecidos. 

Somente diagnóstico 
post-mortem; 
não é específica. 

Imuno-histoquímica 
(IHQ) 

Anticorpo específico-
Lawsonia conjugado 
a peroxidase ou 
fluorosceína. 

Alta sensibilidade e 
especificidade. 

Somente diagnóstico 
post-mortem; 
requer um anticorpo 
monoclonal. 

Imunofluorescência 
indireta (IFI) 

Anticorpo IgG. Diagnóstico ante-
mortem; 
altamente sensível e 
específico. 

Resultados obtidos 
manualmente. 

Imunoperoxidase em 
monocamada de células 
(IPM) 

Anticorpo IgG. Diagnóstico ante-
mortem; 
altamente sensível e 
específico. 

Resultados obtidos 
manualmente; 
disponibilidade 
comercial restrita. 

ELISA Anticorpo IgG. Diagnóstico ante-
mortem; 
altamente sensível e 
específico; 
resultados 
automatizados e 
imparciais. 

Possível variações de 
resultados entre 
laboratórios e animais 
(bELISA); 
não disponível 
comercialmente (LPS-
ELISA). 
 

PCR Específica sequência 
DNA de Lawsonia. 

Diagnóstico ante-
mortem; 
alta especificidade; 
detecta infecção 
ativa; 
detecta múltiplos 
patógenos ao mesmo 
tempo (PCR 
multiplex); 
rápida obtenção de 
resultados 
quantitativos 
(qPCR);  
 

Menor sensibilidade; 
possibilidade de 
inativação dos reagentes 
e 
contaminação cruzada 
entre amostras (PCR 
convencional); 
possibilidade de 
resultados falso 
negativos. 
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• Imunoperoxidase em monocamada de células  

 Posteriormente, introduziu-se a técnica imunoperoxidase em monocamada de 

células (IPM), em inglês imunoperoxidase monolayer antibody assay (IPMA), a qual também 

demonstrou ser um eficiente teste sorológico, com alta sensibilidade e especificidade73. Este 

método foi desenvolvido como alternativa a IFI para detectar anticorpos IgG anti-Lawsonia, e 

por isso também é utilizado para determinar o perfil sorológico do rebanho74, 75. Ambos os testes 

são bastante similares, com exceção ao anticorpo secundário do IPM que é IgG anti-suíno 

conjugado com peroxidase (ao invés de corante FITC) e o método pelo qual os resultados são 

observados (IPM, microscopia de luz; IFI, microscopia de fluorescência). Além disso, o IPM 

requer uma etapa a mais, que é a incubação com água oxigenada (H2O2) para remover peroxidase 

endógena. A vantagem do IPM em relação a IFI é o fato de não utilizar o microscópico 

fluorescente, sendo então mais fácil de interpretar, e também a estabilidade na coloração das 

reações, a qual permite o armazenamento dos resultados por um longo período74. Porém, a sua 

disponibilidade comercial é bastante restrita71. 

 IPM e IFI são os métodos sorológicos disponíveis mais utilizados na rotina para 

identificar a soroprevalência da EPS no rebanho, apresentando sensibilidade e especificidade 

elevadas74. Porém, em animais naturalmente infectado, demonstrou-se uma grande 

discordância (kappa coeficiente (k) = 0,28) entre resultados de soroprevalência, IPM (21%) e 

IFI (59,8%), realizados a nível individual, enquanto a nível de rebanho, essa concordância se 

mostrou superior (k=0,55). Diante do exposto, recomenda-se o emprego de IFI em pesquisas 

para detectar o período de exposição à L. intracellularis em rebanhos, pelo fato desse teste 

apresentar maior sensibilidade. Por outro lado, IFI apresenta maior quantidade de resultados 

falsos-positivos, devido a sua menor especificidade (97%) em relação ao IPM (100%)76.  

 Em resumo, ambos os métodos são efetivos para detectar a exposição ao agente, no 

entanto, independentemente do método, os resultados sorológicos devem ser interpretados com 

cautela, já que a detecção de anticorpos pode variar devido a inúmeros fatores, como infecções 

experimentais ou naturais, testes realizados individualmente ou para triagem do rebanho. Outro 

fator que também deve ser considerado, é a existência de variações laboratoriais nas 

interpretações dos resultados39 .  

 

• Ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA)   

 O ensaio de imunoabsorção enzimática, mais conhecido como ELISA (do inglês, 

enzyme-linked immunosorbent assay), também demonstrou eficiência na detecção de 

anticorpos anti-L. intracellularis no soro sanguíneo39. Essa técnica se baseia na visualização do 
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complexo enzima-anticorpo-antígeno, que após a adição de um substrato, resulta num produto 

colorido, lido por um equipamento específico77. Esse método se apresenta vantajoso por 

permitir a realização de testes em várias amostras ao mesmo tempo, além de disponibilizar 

resultados automatizados, e portanto, menos subjetivos39, 77. 

 Assim como outros métodos sorológicos, ELISA é indicado para detectar a 

exposição do agente no rebanho a L. intracellularis. A soroconversão foi identificada entre duas 

a seis semanas após a excreção do agente nas fezes72, 77
 . Sendo assim, esse método é indicado 

para monitorar a prevalência da EPS nos rebanhos, e também para conhecer a epidemiologia 

da infecção a fim de se escolher o período mais adequado para realizar a vacinação ou a 

medicação77. 

 Diferentes formatos do método ELISA foram desenvolvidos para detectar 

anticorpos IgG anti-L. intracellularis no soro71. Como ELISA indireto, utilizando o antígeno 

inteiro78, 79, antígenos extraídos através do desoxicolato de sódio (DOC)77 ou epitopos 

antigênicos específicos para L. intracellulares, como lipopolissacarídeos (LPS)80 ou LsaA81. 

Apresentando sensibilidade entre 67 e 99,5% e especificidade entre 93 e 100%,  nenhum desses 

métodos são comercialmente disponíveis71.  

 Posteriormente, desenvolveu-se e disponibilizou-se comercialmente blocking 

ELISA (bELISA) para detecção de anticorpos para L. intracellularis. Essa técnica é um tipo de 

ELISA competitivo, a qual se baseia na fixação de um anticorpo monoclonal na placa para 

captura do antígeno cultivado e na adição de anticorpo monoclonal conjugado-peroxidase como 

anticorpo competitivo. Apesar de relatos em pesquisas anteriores de alta sensibilidade e 

especificidade (em média, 96,5% e 98,7%, respectivamente), ao avaliarem esse método em 

suínos na fase de crescimento (8 a 12 semanas) foi encontrado uma sensibilidade (72%) e 

especificidade (93%) inferiores. Diante disso, enfatizou-se a importância da validação dos 

métodos de diagnóstico na população alvo e o reconhecimento das diferença entre resultados 

entre distintos países, laboratórios e populações de animais71.   

 

c) Técnicas moleculares 

• Reação em cadeia polimerase 

 Reação em cadeia polimerase (PCR, do inglês Polymerase Chain Reaction) tem 

sido bastante utilizada para o diagnóstico da EPS, devido a sua alta especificidade e rapidez 

para detecção de L. intracellularis em fezes e mucosa intestinal82, 83. Esse método permite a 

detecção de baixas quantidades de microrganismos intracelulares, os quais são difíceis de se 
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isolar utilizando técnicas convencionais de isolamento e/ou detectar por microscopia ou testes 

imunológicos39. Apresentando sensibilidade (36-100%) e especificidade (50-100%) bastante 

distintas entre as pesquisas,  essa técnica também foi utilizada para estimar a prevalência da 

EPS em vários sistemas de produção suinícola no mundo84, 3, 85, 86. 

 Em 1993 foi desenvolvido a nested-PCR, utilizando-se grupos de primers criados 

a partir da probe p78, os quais possibilitaram o diagnóstico em amostras com baixas 

quantidades de L. intracellularis. A amplificação foi demonstrada na sequência de específica, 

a região 16S DNA ribossomal da bactéria, na qual dois tipos de primers são utilizados, um 

externo, pares de bases (bp) - 319, e outro interno, bp-255. Assim, essa técnica provou ser capaz 

de detectar 10 isolados de L. intracellularis presentes na mucosa intestinal ou a proporção de 

103 bactérias por grama de fezes82.  

 Entretanto,ena PCR  é comum a ocorrência de resultados falsos negativos devido a 

excreção intermitente do agente nas fezes de suínos que apresentam a forma crônica e subclínica 

da EPS87. Além disso, moléculas que são comumente encontradas nas fezes podem 

comprometer a performance dessa técnica, por meio da inativação da DNA polimerase, da 

degradação ou captura de ácidos nucleicos, ou ainda através da interferência na lise celular 

durante o processo de extração do DNA39. Frente a tudo isso, desenvolveu-se um controle 

interno, por exemplo, indicando assim uma possível ocorrência de resultados falsos negativos88.  

 Com o seu desenvolvimento, PCR se tornou um método de diagnóstico comum na 

rotina quando há suspeita da associação de diarreia com L. intracellularis84. Em suínos, a 

excreção da L. intracellularis nas fezes pode ocorrer até 12 semanas pós-infecção e a sua 

detecção pode ocorrer na presença ou ausência de sinais clínicos e lesões macroscópicas. 

Embora a detecção do DNA bacteriano representa a forma ativa da enfermidade, é necessário 

um diagnóstico mais profundo e diferencial1, 89. Sendo assim, diversas variações da técnica 

foram desenvolvidas, como a multiplex PCR, detecção e identificação simultânea de vários 

agentes nas fezes de suínos (como exemplo, B. hyodysenteriae, Salmonella sp. e L. 

intracellularis) e a one-step PCR, que elimina a etapa de reamplificação dos produtos da técnica 

e apresenta maior sensibilidade e especificidade em relação ao método convencional90, 91, 92. 

 Posteriormente, desenvolveu-se a PCR em tempo real, ou também denominada 

PCR quantitativo (qPCR), mais sensível que a técnica convencional, permite a confirmação 

imediata e a quantificação do agente na amostra. Além disso, elimina a etapa de visualização 

do resultado da PCR pelo gel de eletroforese, proporcionando uma redução do tempo, trabalho 

e potenciais problemas com a contaminação cruzada no DNA da L. intracellularis93, 39.  
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 Outra vantagem da técnica PCR em tempo real,  é a possibilidade de estabelecer o 

nível da carga bacteriana, o qual pode ser indicativo de doença clínica para diversos 

patógenos23. Em pesquisa em suínos naturalmente infectados, constatou que a excreção média 

de L. intracellularis detectada por essa técnica foi significativamente superior em animais com 

lesões macroscópicas típicas de EPS (média de excreção de 105,92 bactéria/g fezes) comparado 

com animais sem lesões (média de excreção <103,3 bactéria/g fezes) (p<0,001)22. 

Posteriormente, em pesquisa semelhante, utilizando a análise da curva ROC (receiver operating 

characteristic), estabeleceu-se o ponto de corte para diagnóstico clínico (>104,8 bacteria/g 

fezes), com sensibilidade de 84% e especificidade de 93%. A aplicação de um ponto de corte 

(mais elevado) apresentou maior especificidade em detrimento da sensibilidade, e portanto 

diminuiu a possibilidade de superestimar a ocorrência de diarreia associada a EPS23. 

 Em outra pesquisa, utilizando-se a PCR semi-quantitativo, a qual a reação só pode 

ser visualizada em altos ciclos de amplificação, encontrou-se uma forte correlação entre os seus 

resultados e a análise de IHQ, exame padrão para confirmação da EPS. Neste estudo, valores 

mais baixos de Cicle treshold (Ct <20) foram correlacionados com alto escore de IHQ, e, 

portanto, a presença da doença. Enquanto os valores mais altos (Ct >30) foram indicativos da 

presença da L. intracellularis, mas não necessariamente a doença. Portanto, reforça-se a 

utilização de dados quantitativos para um diagnóstico mais específico dessa enfermidade, 

principalmente diante da sua natureza endêmica e da possibilidade de excreção do agente nas 

fezes após a vacinação94. 

 

• Amplificação isotérmica mediada por loop 

 Recentemente foi desenvolvida a técnica molecular amplificação isotérmica 

mediada por loop em tempo real, do inglês, loop mediated isothermal amplications (LAMP) 

para detecção de L. intracellularis95. Esse método, que já apresentou ser bastante eficiente no 

diagnóstico de diversos patógenos, consiste numa reação de deslocamento das fitas de DNA 

pela DNA polimerase (Bst DNA polimerase), junto a dois primers internos (FIP e BIP) e outros 

dois externos (F3 e B3), os quais reconhecem seis diferentes regiões do gene alvo95,96-98.  

 LAMP em tempo real demonstrou ser uma técnica bastante rápida e simples para o 

diagnóstico clínico da EPS. Utilizando-se somente um equipamento (turbidimeter) detectou-se 

a sequência alvo do agente, o gene 16S ribossomal RNA (rRNA) em 60 minutos à temperatura 

constante de 65°C. Enquanto a leitura dos resultados ocorreu por monitoramento em tempo real 

e a olho nu, através de um reagente fluorescente. A principal preocupação dessa técnica é a 
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ocorrência de falso positivos ocasionados pela contaminação cruzada durante seus 

procedimentos. Entretanto, segundo os autores dessa pesquisa, a reação toda ocorreu sem a 

etapa de abrir o equipamento durante a reação95.  

 Nesse estudo, LAMP em tempo real apresentou também elevada sensibilidade, 

especificidade e custo-benefício. Amostras com baixas quantidades do patógeno foram 

identificadas, em concordância de 100% com a PCR em tempo real e 100 vezes mais sensível 

que a PCR convencional. Apesar do sucesso da utilização dessas técnicas, o tempo e custo para 

sua execução ainda inviabilizam o uso em larga escala em laboratórios de rotina. Diante disso, 

essa técnica aparece como um possível método de diagnóstico alternativo para L. 

intracellularis95. 

 

1.2.6. Controle e tratamento 

a) Antimicrobianos  

Em 1977 foi realizado o primeiro experimento com evidência científica da eficácia 

de tratamento para EPS. Nessa pesquisa foi testada a associação de clortetraciclina, penincilina 

G e sulfametazina99. No entanto, somente a partir de 1993, após o desenvolvimento do cultivo 

de L. intracellularis, ocorreram avanços significativos na pesquisa de antimicrobianos contra 

EPS10, 16. 

  Experimentos para se testar a eficiência de um antibiótico podem ser realizados in 

vitro100, 101 ou in vivo24, 27. Em 1995, na Europa foi realizado o primeiro estudo para testar a 

eficiência de diversos antimicrobianos contra L. intracellularis em sistema de cultivo de células 

in vitro. Nessa pesquisa penicilina, eritromicina, difloxacina, virginiamicina e clortetraciclina 

apresentaram os melhores resultados (concentração inibitória mínima - CIM≤1µg/mL).  

Tiamulina e tilmicosina com moderada atividade (CIM˂4µg/mL) e aminoglicosídeo com 

mínima atividade (CIM>32µg/mL), enquanto lincomicina e tilosina foram relativamente 

ineficazes (CIM de 32 e 64µg/mL, respectivamente)100. Em 2009, em pesquisa semelhante, mas 

com isolados de L. intracellularis provenientes da América do Norte e da Europa, carbadox, 

tiamulina e valnemulina apresentaram maior atividade (CIM≤0,5µg/mL), tilosina (CIM entre 

0,25 a 32µg/mL) e clortetraciclina (CIM entre 0,125 a 64µg/mL) com atividade intermediária 

e lincomicina (CIM entre 8 a >128µg/mL) com baixa atividade102. Enquanto em pesquisa mais 

recente, a tilmicosina (CIM de 0,125µg/mL) e tilosina (CIM entre 0,25 a 0,5µg/mL) 

apresentaram melhores atividades, lincomicina, peptídeos antimicrobianos e a maioria dos 

aminoglicosídeos tiveram um desempenho mais fraco. Além disso, diferente do estudo anterior, 
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nesse verificaram mudanças de sensibilidade a antimicrobianos entre os isolados 

cronologicamente distintos101. 

 A interpretação dos testes in vitro para verificar a sensibilidade da L. intracellularis 

aos antimicrobianos é dificultada pelo fato de não existir um ponto de corte (breakpoint) de 

CIM para organismos intracelulares cultivados em sistemas de cultivo em tecido102. Além disso, 

a farmacodinâmica envolvida deve ser considerada, já que resultados in vitro podem não 

correlacionar muito bem com a eficiência in vivo, pois L. intracellularis é encontrada livre 

dentro do citoplasma e alguns fármacos não penetram na célula ou se alojam em 

compartimentos celulares inapropriados, ou ainda, não se mantém na porção distal do intestino 

sob as condições da sua microbiota para atuar sobre a bactéria10, 27, 100. Sendo assim, é 

imprescindível a realização de testes in vivo para avaliar a eficiência de antimicrobianos frente 

a esse agente. 

Vários experimentos in vivo já demonstraram efetividade de diversos antibióticos 

para o controle e/ou tratamento da EPS (Quadros 2, 3, 4 e 5)30, 103, 104, 105. Para isso, foram 

utilizados animais expostos naturalmente ou experimentalmente ao agente, sendo que nesse a 

infecção pode ocorrer através da inoculação com cultura pura de L. intracellularis29, 106 ou 

homogeneizado de mucosa intestinal de suínos infectados28, 107. A inoculação experimental 

permite uma avaliação mais precisa e específica do efeito do fármaco testado no agente 

infeccioso108. Por outro lado, sabe-se que as condições envolvidas nesse tipo de pesquisa são 

diferentes das encontradas a campo devido as diversas variáveis relacionadas à doença, aos 

animais e às interações humanas16, 28.  

Na avaliação de antimicrobianos para controle e/ou tratamento da EPS, a eficácia 

foi demonstrada principalmente através da redução de L. intracellularis nas fezes ou/e no 

intestino, utilizando-se as técnicas PCR e imuno-histoquímica, respectivamente. Outros 

parâmetros clínicos também são utilizados, como a diminuição da severidade das lesões 

macroscópicas e microscópicas no intestino e a ocorrência de diarreia. Além desses, os índices 

de desempenho dos animais, como ganho de peso médio diário (GMD) e conversão alimentar 

(CA), são importantes parâmetros de avaliação, já que na maioria dos estudos apresentaram 

resultados bastante expressivos 105, 106, 109, 110. 

 Entre os antimicrobianos disponíveis, penicilina, virginamincina, neomicina, 

gentamicina (aminoglicosídeos em geral) e bacitracina de zinco não demonstraram efeito sobre 

L. intracellularis. Enquanto os pertencentes aos grupos dos macrolídeos,  lincosamidas e 

pleuromutilinas se mostraram mais eficazes, os quais são geralmente administrados sob a forma 

de pulsos em animais da faixa etária afetada, durante 14 dias por via oral, pela ração111. 
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Abaixo estão descritas os principais grupos de antimicrobianos e as principais pesquisas já 

realizadas para se testar a eficiência dos antibióticos no controle e/ou tratamento da EPS. 

 

• Macrolídeos 

 Os antimicrobianos pertencentes a esse grupo apresentam um anel macrocíclico 

lactona, ao qual se ligam açúcares. De acordo com o número de atómos nesse anel, os 

antibióticos são divididos em três subgrupos (com 12, 14 ou 16 átomos). O mecanismo de ação 

dos macrolídeos é a inibição da síntese proteica bacteriana, por meio da ligação a subunidade 

50S ribossomal, impedem a translocação do RNA transportador no local do aceptor do 

aminoácido, interferindo assim a adição de novos aminoácidos.  Esse grupo possui espectro de 

ação antimicrobiana entre intermediário e amplo e são geralmente bacteriostáticos, no entanto, 

podem também apresentar ação bactericida em altas concentrações (tempo-dependente)112, 113. 

 Características farmacocinéticas dos macrolídeos favorecem a sua atuação em 

bactérias intracelulares, como L. intracellularis. Esses antimicrobianos são capazes de atingir 

altas concentrações no interior das células, principalmente nos fagócitos das células 

hospedeiras, além de ter boa distribuição nos tecidos e, no caso dos mais modernos, meia vida 

mais longa99. Além disso, grande parte das moléculas dos macrolídeos são absorvidas no 

intestino e excretadas na sua forma ativa pela bile, sendo assim reabsorvidas no intestino e 

eliminada nas fezes. Deste modo, aumenta a efetividade desses antimicrobianos contra os 

agentes enteropatogênicos27, 114. 

 A incidência de efeitos colaterais é relativamente baixa com o uso dos macrolídeos, 

sendo mais comum em humanos. O principal efeito adverso é a irritação tecidual, quando 

administrado via intramuscular, intravenosa e intramamária112. Distúrbios gastrintestinais 

também podem ocorrer, como consequência da atuação do fármaco na flora intestinal, o qual 

provoca quebra de equilíbrio e proliferação de cepas resistentes114. 

 A resistência geralmente é mediada por plasmídeos, porém mutação cromossômica 

também é observada112. Diferente de outras bactérias extracelulares, existem poucos relatos de 

resistência aos macrolídeos entre bactérias Gram-negativas intracelulares. Além da sua 

farmacocinética, possivelmente outros fatores ainda não esclarecidos estão envolvidos99.  

 Dentre os macrolídeos, os principais antimicrobianos avaliados para o tratamento e 

prevenção da EPS foram: tilosina25, 27-31, josamicina115, tylvalosina103, 104, 116, e  leucomicina117 

(Quadro 2). 



23 
 

 
QUADRO 2 – Fármacos com respectivas referências bibliográficas, concentrações e tempo de 

administração em estudos que testaram macrolídeos para o controle ou/e tratamento da 
enteropatia proliferativa em suínos; ppm- partes por milhão, pv- peso vivo 

Macrolídeos Referência Concentração Tempo 
(dias) 

Via de 
administração 

Tipo de 
infecção 

Tilosina McOrist et al., 
199727 

100 e 40 ppm ou 
40 e 20 ppm ou 

100 ppm 

20 e 12 
20 e 12 

21 

Ração Experimental 

Veenhuizen et 
al., 199830 

110 e 44 ppm 21 e 21 Ração Natural 

Marsteller et 
al., 200128 

1 mL/22,5 kg pv 3 Intramuscular Experimental 

Lee et al., 
200125 

110 ppm 14  Ração Natural 

Paradis et al., 
200429 

8,7 mg/kg pv 8  Água Experimental 

Nathues et al., 
200831 

10 mg/kg pv 21 Ração Natural 

Josamicina Kyriakis et 
al., 2002115 

36 mg/kg pv ou 50 
mg/kg pv 

14 Ração Natural 
 

Tylvalosina  Guedes et al., 
2009104 

50 ppm 14 Ração Experimental 

Pommier et 
al., 2008103 

85 ppm 10 Ração Natural 

Miljković et 
al., 2013116 

2,125 mg/kg pv ou 
4,25 mg/kg pv 

14 e 10 Ração Natural 

Leucomicina França et al., 
2010117 

90 ou 180 ppm 14 Ração Experimental 

 

 Tilosina é um dos antimicrobianos mais utilizados em rações nas fases de 

crescimento e terminação de suínos para o controle e tratamento de doenças25-27. O primeiro 

estudo avaliou sua eficácia para prevenir EPS, para isso testou diferentes dosagens (100 e 40 

ppm ou 40 e 20 ppm), via ração, anterior a inoculação do agente, totalizando-se 32 dias cada 

tratamento. Além disso, avaliaram seu efeito terapêutico, administrando na ração após a 

inoculação do agente a dose de 100 ppm, durante 21 dias consecutivos. Ambas as estratégias 

tratamentos demonstraram que, independente da dosagem, animais medicados apresentaram 

sinais clínicos e lesões relacionadas a EPS menos evidentes, além disso obtiveram ganho médio 

diário de peso  superior (17%) ao grupo controle27. 

 Posteriormente, em outra pesquisa, em animais naturalmente infectados, 

administrou-se uma dose maior, 110 ppm por 21 dias, e posteriormente 44 ppm por mais 21 

dias. Nesse estudo, a eficácia foi comprovada através do menor número de animais medicados 

apresentarem sinais clínicos da doença, por meio do escore corporal e das fezes, em relação ao 
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grupo controle. No entanto, constataram somente uma tendência de maior GMD e eficiência na 

CA nesses animais durante os primeiros 21 dias de tratamento30. 

 Em estudo mais recente, em animais naturalmente infectados, avaliou-se dois tipos 

de tratamento: tilosina (10 mg/kg pv, durante 21 dias) ou a vacinação (Enterisol® Ileitis). Nesse 

foi encontrado menor frequência de animais positivos para L. intracellularis, através da técnica 

PCR, e maior GMD após o tratamento e no final do período de engorda nos animais medicados 

com tilosina em relação ao grupo de animais vacinados e grupo controle. Diante disso, inferiu-

se que provavelmente pequenas quantidades do agente (não detectadas pela PCR) durante o 

tratamento com tilosina poderia ter estimulado nesses animais um sistema de proteção mais 

duradouro31.  

 A tilosina também já se mostrou eficaz quando administrada via água de bebida29 e 

via intramuscular28 em animais experimentalmente infectados. Em ambos os estudos, os 

animais medicados apresentaram um menor número de lesões, sinais clínicos e animais 

positivos para L. intracellularis através da técnica PCR, além de um melhor desempenho, por 

meio dos índices como GMD e CA. Adicionalmente, no segundo demonstrou-se a existência 

de correlação negativa entre os parâmetros lesões intestinais típicas de EPS e GMD28. 

 Tylvalosina é um macrolídeo mais moderno que tem mostrado efetividade no 

controle na EPS, assim como em outras enfermidades, como a disenteria e a pneumonia 

enzoótica suína118. Animais naturalmente infectados, apresentando EPS na sua forma 

subclínica, demonstraram melhor desempenho quando medicados com tylvalosina (85 ppm, 

durante 10 dias) através de um melhor desempenho (redução de dias ao abate, homogeneidade 

de peso e maior rendimento de carne), quando comparados com animais medicados com tilosina  

(100 ppm, durante 21 dias)103.  

 No Brasil, tylvalosina já foi avaliada em animais experimentalmente infectados, na 

dose de 50 ppm, durante 14 dias, via ração. Nesse estudo, o tratamento reduziu 

significativamente o nível de infecção por L. intracellularis, detectado através da IHQ. Além 

disso, animais medicados apresentaram um melhor GMD e CA em comparação com os animais 

não medicados104.  

 A leucomicina também se mostrou eficiente para o desempenho de leitões 

inoculados experimentalmente infectados, nas dosagens de 90 ou 180 ppm, via ração, durante 

14 dias. Ambas as doses mostraram resultados positivos quanto ao GMD e CA. Entretanto, em 

relação ao nível de infecção por meio de exames histopatológicos e IHQ essa diferença não foi 

significativa117. 
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• Tetraciclinas 

 As tetraciclinas são formadas por quatro anéis e produzidas por espécies de 

Streptomyces, sendo que algumas são semissintéticas. Nesse grupo, os antibióticos são 

bacteriostáticos e de amplo espectro, os quais atuam através da inibição da síntese proteica de 

microrganismo sensíveis, ligando-se ao ribossomo da subunidade 30S, impedindo assim a 

fixação do RNA transportador. Com menor afinidade, também podem se ligar a subunidade 

40S do ribossomo dos animais, o que explica algumas de suas reações adversas112.  

 As tetraciclinas estão entre os antibióticos mais utilizados na ração dos animais de 

produção. Conseguem ser efetivas contra bactérias intracelulares, provavelmente devido a sua 

capacidade de entrar na célula do hospedeiro e se localizar em compartimentos apropriados do 

citosol. Além disso, durante sua passagem no trato intestinal de suínos, grande parte é retida na 

porção distal, local de intensa fermentação bacteriana e baixa quantidade de oxigênio119. 

 Dentre os efeitos adversos, causam irritação tecidual, podendo provocar 

manifestações gastrointestinais quando administradas por via oral ou dor no local quando 

administradas vias parenterais. Distúrbios intestinais também podem ocorrer em todas as vias 

de administração, já que são eliminadas pelas fezes113.  

 A resistência adquirida às tetraciclinas e comum entre as bactérias e Mycoplasma, 

o que reduziu bastante a sua utilização terapêutica. No entanto, assim como macrolídeos, são 

raros os relatos de resistência às tetraciclinas para patógenos intracelulares obrigatórios, como 

a L. intracellularis, Chlamydia, Ehrlichia e Anaplasma99, 112. 

 Dentre as tetraciclinas, os principais antimicrobianos avaliados para o tratamento e 

controle da EPS foram clortetraciclina119, doxiciclina120, 121 e oxitetraciclina24 (Quadro 3). 

 
QUADRO 3 – Fármacos com respectivas referências bibliográficas, concentrações e tempo de 

administração em estudos que testaram tetraciclinas para o controle e/ou tratamento 
da enteropatia proliferativa em suínos; ppm- partes por milhão, pv - peso vivo  

Tetraciclinas Referência Concentração Tempo 
(dias) 

Via de 
administração 

Tipo de infecção 

Clortetraciclina McOrist et 
al., 1999119 

300 ou 600 
ppm 

contínuo Ração Experimental 

 
Doxiciclina Kyriakis et 

al., 2002120 
50, 125 ou 250 

ppm 
14 Ração Natural 

Weber et 
al., 2017121 

12,5 mg/kg pv 5 Água Natural 

Oxitetraciclina Larsen et 
al., 201624 

5, 10 e 15 
mg/kg pv 

5 Água Natural 
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 O primeiro estudo avaliou diferentes dosagens de clortetraciclina (300 ou 600 ppm), 

via ração, para a prevenção da EPS em leitões recém desmamados. Ambos os tratamentos, 

iniciados 21 dias anterior a infecção experimental, apresentaram menor evidência de sinais 

clínicos e lesões intestinais, além de promoverem um melhor desempenho (GMD e CA) em 

comparação com ao grupo não medicado119. 

 A doxiciclina é uma tetraciclina semissintética, a qual apresenta melhor 

característica farmacodinâmica e menor toxidade. Mostrou-se eficiente nas dosagens 125 e 250 

ppm, via ração, durante 14 dias, para prevenção da EPS em leitões em uma granja com histórico 

da infecção. Os benefícios foram demonstrados pela diminuição da prevalência de diarreia e 

melhora no desempenho dos animais medicados, neste último, principalmente quando 

administrada a maior dose. Entretanto, não foi demonstrado diferença entre os grupos 

(medicados e não medicado) em relação a presença de L. intracellularis no intestino e fezes, 

através de técnicas histopatológicas e PCR, respectivamente120. Em outra pesquisa, avaliou-se 

diferentes estratégias de tratamento, via água de bebida, para doenças entéricas no período da 

creche. O grupo medicado com doxiciclina (12,5 mg/kg de peso vivo), apresentou um nível 

médio de excreção de L. intracellularis bastante inferior (104,79 bactéria/g de fezes) ao grupo 

medicado com tilosina (7,5 mg/kg de peso vivo) (106,08 bactéria/g de fezes). Nesse estudo 

também foi observado que a antibioticoterapia instituída precocemente, quando os sinais 

clínicos ainda estavam brandos, proporcionaram um melhor GMD121.  

 Quanto oxitetraciclina, já foi avaliada a sua eficácia em diferentes doses (5, 10 e 15 

mg/kg de peso vivo), via água de bebida, em animais naturalmente infectados durante o período 

da creche. Nesse estudo, foi demonstrado que a dose de 10 mg/kg foi a mais eficiente em relação 

a diminuição de sinais clínicos e a quantidade de excreção de L. intracellularis nas fezes, 

através da técnica PCR em tempo real. Entretanto, nenhuma das doses avaliadas demonstraram 

diferenças significativas associadas aos índices de desempenho dos animais24. 

 

• Lincosamidas  

 As lincosamidas, também conhecidas como lincomicinas e lincocinamidas, são 

monoglicosídios ligados a um aminoácido. Assim como os macrolídeos, agem inibindo a 

síntese proteica, ligando-se a subunidade 50S do ribossomo e possuem espectro de ação entre 

intermediário e amplo. Geralmente são bacteriostáticos, podendo ter ação bactericida tempo-

dependente112. 

 As lincosamidas são bastante lipossolúveis, e por isso, atravessam barreiras 

celulares com facilidade e se distribuem em grande quantidade nos tecidos. Além disso, são 
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bem absorvidas quando administradas via oral. A sua biotransformação ocorre no fígado, e 

mesmo administrada via parenteral, podem ser eliminadas na sua forma ativa pela bile e 

novamente absorvidas no intestino. O efeito tóxico mais importante é em relação a sua 

capacidade de provocar diarreia grave, especialmente em herbívoros113. 

 É comum a resistência cruzada entre lincosamidas e macrolídeos, já que possuem 

o mesmo mecanismo de ação. A resistência cromossômica desenvolve-se facilmente para 

ambos, no entanto a resistência mediada por plasmídeos é mais frequente e estável113. 

 Dentro desse grupo, lincomicina107, 110, 122, 123 foi o único antimicrobiano avaliado 

para o tratamento e controle da EPS (Quadro 4). 

 
QUADRO 4 – Fármacos com respectivas referências bibliográficas, concentrações e tempo de 

administração em estudos que testaram lincosamidas para o controle e/ou tratamento 
da enteropatia proliferativa em suínos; ppm- partes por milhão, pv - peso vivo 

Lincosamida Referência Concentração Tempo 
(dias) 

Via de 
administração 

Tipo de infecção 

Lincomicina McOrist et 
al., 2000110 

21mg/L 7 Água Natural 

Winkelman 
et al., 

2002107 

44 ou 110 ppm 21 Ração Experimental 

Bradford et 
al., 2004122 

33 e 66 mg/L 10 Água Experimental 
 

Alexopoulos 
et al., 

2006123 

110 ppm 21 Ração Natural 

 

 Em animais no período da creche experimentalmente infectados, avaliaram-se duas 

concentrações de lincomicina, 44 ou 110 ppm. Em ambas as dosagens foi demonstrado menor 

ocorrência de sinais clínicos e um melhor desempenho (GMD e CA) em animais medicados em 

comparação aos animais não medicados. No entanto, a dosagem de 110 ppm determinou uma 

menor taxa de mortalidade107. 

 Em outra pesquisa, realizada em rebanho com histórico de epidemia de EPS, 

comprovou-se a eficácia da lincomicina em animais no período de engorda. A dose avaliada de 

110 ppm, durante 21 dias, mostrou-se mais eficiente por reduzir o número de animais positivos 

para L. intracellularis através da técnica PCR. Além disso, os animais medicados apresentarem 

um melhor desempenho em relação ao GMD e CA123. 

 

• Pleuromutilinas 
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 Pleuromutilinas é uma classe de antibióticos mais moderna, utilizada somente em 

medicina veterinária, principalmente em suínos. Assim como os macrolídeos e as lincosamidas, 

inibem a síntese proteica da bactéria ao se ligarem a mesma subunidade, 50S do ribossomo, 

ocorrendo assim resistência cruzada entre esses três grupos. Possuem importante atividade 

contra bactérias anaeróbias e são mais ativos em Gram-positivas, mas desempenham atividade 

moderada em alguns bacilos Gram-negativos e Mycoplasma112, 113. 

 São poucas as informações a respeito das características farmacocinéticas desse 

grupo. Dentre seus antimicrobianos, tiamulina possibilita maior concentração dentro das células 

e tecidos do hospedeiro, por ser bastante lipofílico105, 113. Entretanto é inativa contra 

Enterobacteriaceae e a sua administração via ração em suínos reduz sua absorção, 

consequentemente, sua concentração sérica. Enquanto a valnemulina, excede 90% 

biodisponibilidade quando administrado na ração. Tiamulina e valnemulina não devem ser 

associadas aos ionóforos (monesima e nasarina), pois podem causar efeitos adversos, como 

ataxia, paralisia e morte. Efeito esses que estão associados a potente atividade inibidora desses 

fármacos sobre o citocromo P-450 no fígado113. 

 Nesse grupo, as drogas que mais se destacaram para o tratamento e controle da EPS 

são tiamulina105, 106, 109 e valnemulina124 (Quadro 5).  

 
QUADRO 5 - Fármacos com respectivas referências bibliográficas, concentrações e tempo de 

administração em estudos que testaram pleuromutilinas para o controle e/ou 
tratamento da enteropatia proliferativa em suínos; ppm- partes por milhão, pv – peso  

Pleuromutilinas Referência Concentração Tempo 
(dias) 

Via de 
administração 

Tipo de 
infecção 

Tiamulina McOrist et 
al., 1996109 

50 ppm 23 Ração Experimental 

Schwartz et 
al., 1999105 

35 ou 50 ppm 35 Ração Experimental 

Walter et al., 
2001106 

35 ppm ou 60 
mg/L 

28 
(ração) 

e 5 
(água) 

Ração e água Experimental 
 

Valnemulina Tzika et al., 
2009124 

50 ppm 21 Ração Natural 

 

 A tiamulina foi inicialmente avaliada em animais experimentalmente infectados, na 

dose de 50 ppm, via ração, durante 23 dias. Nesse experimento, os animais medicados 

apresentaram maior ganho de peso em relação aos animais não tratados109. Em outro estudo, 

também em animais desafiados experimentalmente, avaliaram-se duas vias de administração 

da tiamuliana: ração (35 ppm) por 28 dias ou água de bebida (60mg/L) por 5 dias. Ambos os 
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tratamentos reduziram o desenvolvimento de lesões intestinais, a severidade dos sinais clínicos 

e a prevalência de animais infectados. No entanto, foi verificado que administração via água de 

bebida reduziu significativamente a soroconversão para L. intracellularis nos animais 

medicados106. 

 A valnemulina também se mostrou eficiente para o tratamento e prevenção da EPS 

em animais naturalmente infectados. Ao avaliar a administração da dose de 50 ppm, durante 21 

dias, verificou-se menor prevalência de diarreia e animais positivos para L. intracellularis 

através da técnica PCR. Além disso, animais medicados apresentaram melhor desempenho 

(GMD e CA) em relação ao grupo não medicado124. 

 

b) Aditivos fitogênicos  

 Recentemente, métodos alternativos aos antimicrobianos, especialmente aos 

melhoradores de desempenho, têm sido desenvolvidos. Esse método consiste na adição de 

produtos derivados de plantas, que ao serem adicionados na ração podem promover melhor 

consumo da ração e maior produtividade nos animais125. 

 Em pesquisa realizada em rebanho com histórico da enfermidade, foram avaliados 

dois tratamentos administrados via ração: produto a base de extrato de orégano e de alho 

(1kg/ton de ração) ou tiamulina (32 ppm), via ração, durante seis semanas em leitões recém 

desmamados. Neste experimento, constataram que ambos os tratamentos apresentaram 

desempenhos semelhantes ao reduzirem a prevalência de L. intracellularis no intestino, através 

da técnica PCR, no final do tratamento. Além disso, proporcionaram um menor índice de 

diarreia e maior ganho de peso nos animais tratados em comparação com animais não 

medicados126. 

 Em outra pesquisa com animais naturalmente infectados de forma subclínica por L. 

intracellularis, avaliou-se o fornecimento de um produto (Patente herbaâ Plus) - óleos 

essenciais (Thymus vulgaris, Origanum vulgare e Coriandrum sp.), extrato da planta Castanea 

sativa, proteína lisossima e nicotinamida (vitamina B3), via ração (2kg/ton), durante 28 dias. 

Nesse estudo, o grupo tratado com aditivo apresentou menor índice de diarreia e excreção de 

L. intracellularis (Ct mais elevado), por meio da PCR em tempo real, em comparação com o 

grupo controle. Além disso, a excreção do agente diminuiu ao decorrer dos períodos avaliados 

(dias 14 e 28 pós tratamento), em comparação com o dia anterior ao tratamento (dia 0). Dentre 

os índices de desempenho, o grupo tratado com aditivo fitogênico se apresentou mais eficiente 

somente no índice de CA127.  
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c) Vacinação 

 Em 2004 foi demonstrado a eficácia de uma vacina viva atenuada modificada 

(Enterisol® Ileitis, Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc, St Joseph, Missouri) contra a 

infecção experimental de L. intracellularis. Neste estudo foram avaliadas duas formas de 

administração da vacina, via água de bebida e via aplicadores orais (drenching), em leitões 

recém desmamados. A sua eficácia foi comprovada em ambas as formas de administração, 

através da redução da severidade de lesões no íleo e jejuno e uma menor prevalência de animais  

excretando L. intracellularis  nos animais infectados e vacinados128.  

 Posteriormente, demonstrou-se que a vacinação (Enterisol® Ileitis) deve ser 

realizada entre seis a oito semanas anteriores a soroconversão, coincidindo assim com o período 

da creche. A soroconversão da L. intracellularis ocorre geralmente entre duas a quatro semanas 

após a exposição natural dos animais ao agente. Diante disso, testes sorológicos devem ser 

realizados nos rebanhos para identificar o momento mais adequada para vacinação129. 

 Em pesquisa realizada entre os produtores de suínos na Austrália foi identificado 

alguns obstáculos para implementação da vacina Enterisol® Ileitis para o controle da EPS: falta 

de eficácia, alto custo em relação aos antimicrobianos e dificuldades em administrar a vacina 

(drenching). Além desses, por ser uma vacina viva oral, requer uma janela sem a utilização de 

antibióticos durante o período de vacinação, o que se torna um grande obstáculo especialmente 

na fase da creche, quando há a presença de outros agentes concomitantes. Entretanto, os autores 

sugerem que além desses motivos, é provável que haja pouca percepção dos produtores quanto 

aos benefícios da vacina no desempenho dos animais130. 

 Na Dinamarca, desde 1990 há uma forte política pública para restringir a utilização 

de antibióticos em animais de produção, sendo a indústria suinícola a maior do país. De acordo 

com pesquisa realizada nesse país, em 2013 apenas 3% das vacinas prescritas para suínos eram 

para L. intracellularis. Rebanhos vacinados demonstraram uma tendência igual ou menor para 

a quantidade de antibióticos prescritos comparado com rebanhos não vacinados. Sendo assim, 

concluíram-se que somente a vacinação não propicia necessariamente uma redução na 

utilização de antimicrobianos, embora ela seja importante nesse contexto131. 

 Recentemente, avaliou-se a administração de uma nova vacina inativada e injetável 

(Porcilis Ileitisâ, Merck Animal Health, Madison, NJ USA) em suínos com três semanas de 

idade, sem a necessidade de restrição da utilização de antibióticos. Através de análises 

macroscópicas e histológicas do íleo, este estudo demonstrou que os animais vacinados 

apresentaram menor incidência e severidade de sinais clínicos 21 dias após o desafio. Nesse 

mesmo período, também foi observado a redução de L. intracellularis, tanto no íleo quanto nas 
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fezes, através da técnica PCR em tempo real, além de uma melhor integridade intestinal nos 

animais vacinados. Os índices de desempenho não foram avaliados nesse estudo132. 

 

1.3. Objetivo Geral 

 Avaliar os efeitos do tratamento com tilosina na dosagem de 10 mg/kg de peso vivo, 

via ração, durante 14 dias, período inferior aos anteriormente avaliados em outras pesquisas. A 

sua eficácia será avaliada através da quantificação da excreção de L. intracellularis, do índice 

de diarreia, do ganho médio diário de peso (GMD) e da conversão alimentar (CA) em suínos 

naturalmente infectados. 
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CAPÍTULO 2 - Efficacy of a new dosage of in-feed tylosin for pigs naturally infected by 

Lawsonia intracellularis 

 

 
Abstract 

 

Lawsonia intracellularis is the infectious agent of proliferative enteropathy (PE), which has a 

high prevalence and cause a significant economic loss in swine industry around the world. 

Despite the well-known efficacy treatment with tylosin, it still being a challenge to find the 

lowest amount of antimicrobial therapy dose to ensure a totally recovery of infected animals. 

Therefore, the objective of the present study was to evaluate the effects of in-feed tylosin at a 

dose of 10 mg/kg body weight over 14 days on fecal excretion of L. intracellularis, diarrhea 

score (DS), on average daily weight gain (ADG) and on feed conversion ratio (FCR) in naturally 

infected pigs.  For this purpose, it was carried out a randomized clinical trial in a commercial 

herd with 300 pigs from grow-finish phase of production. These animals were randomly 

distributed into 10 pens, which 5 were treated and 5 were controls. In general, the experimental 

group treated with tylosin had a lower fecal excretion of L. intracellularis, diarrhea score, 

besides a higher ADG. These suggest that treatment with tylosin at a dose of 10 mg/kg per body 

weight for 14 days was able to control the fecal excretion of L. intracellularis at a high level 

and, consequently, to improve performance in naturally infected pigs. 

 

Keywords: antimicrobials, proliferative enteropathy, treatment, real-time PCR. 
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1. Introduction 

 

Lawsonia intracellularis (LI) is the infectious agent of proliferative enteropathy (PE), 

one of the most important enteric disease with worldwide distribution in swine industry. Its 

high prevalence (30-96%) has already been reported in several countries, such as the United 

States, Brazil, Denmark, China and England (Stege et al., 2000; Moreno et al., 2002; McOrist 

et al., 2003; Suh and Song, 2005; Biksi et al., 2007; Bae et al., 2013; Wu et al., 2014).  Their 

economic impact is also clear, even in their subclinical presentation, with an estimated loss of 

about US $ 1-3 per animal (Jensen, 2006; Paradis et al., 2012). 

Among the clinical presentations of PE in pigs, the most frequent are the chronic and 

subclinical form. The first is characterized by anorexia, poor growth, and transient diarrhea, 

and in the second, pigs do not present evident clinical signs, but can have a reduction up to 37% 

in the average daily weight gain (ADG) and a 27% increase in feed conversion ratio (FCR) 

(Lawson and Gebhart, 2000; Paradis et al., 2012). Therefore, more specific diagnostic 

techniques are required, as the detection of LI using PCR, the main ante-mortem testing for PE. 

Although this method is highly specific and sensitive, it cannot determine the severity of the 

infection (McOrist et al., 1994) (Burrough et al., 2015). Thus, after the development of the 

quantitative PCR (qPCR), it has enabled the estimate and correlate of the bacterial load in feces 

with the presence of typical intestinal lesions of this disease, making possible a more suggestive 

diagnosis of clinical disease (Pedersen et al., 2012b; Pedersen et al., 2013). 

Tylosin is one of the most commonly used antimicrobials in grower and finisher pig 

diets for prevention and treatment of diseases (McOrist et al., 1997; Kim et al., 2012). Previous 

in vivo studies with experimentally (McOrist et al., 1997; Marsteller et al., 2001; Paradis et al., 

2004) or naturally infected animals (Veenhuizen et al., 1998; Nathues and grosse Beilage, 2008) 
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have already demonstrated the efficacy of tylosin for the control and/or treatment of PE by 

reducing clinical signs, frequency of pigs excreting LI or improving animals performance. 

Consumption of antibiotics is a constant challenge for animal production in the world, 

especially in intensive systems such as in swine industry. Considering its interdependence 

between human, animal and environmental health, it is recommended this therapy be used at 

the lowest amount possible, without this interfering with the well-being and recovery of animals 

(Larsen et al., 2016). Accordingly, the aim of this study was to evaluate the effects of a treatment 

with in-feed tylosin at a dose of 10 mg/kg body weight over 14 days, a new dosage to be 

registered in Brazil. Its efficacy was assessed by fecal excretion of L. intracellularis, diarrhea 

score, average daily weight gain (ADG) and in feed conversion ratio (FCR) in naturally infected 

pigs. 

 

 

2. Materials and methods 

 

The study was performed as a randomized clinical trial. Data were collected from 

November 2017 to January 2018. The study was approved by Brazilian Ethics Committee on 

the Use of Animals (CEUA) at the Universidade Federal de Goiás (License no. 098/17). 

 

2.1. Study site  

 

This research was carried out in a commercial pig farm located in Midwest Brazil. The 

choice of the farm was based on previous records of PE outbreaks and laboratorial exams. In 

order to certificate the presence of LI, previously to the trial, it was pooled fecal samples from 

21 pens of pigs with 66 and 140 days old, for testing by conventional PCR the presence of LI. 

The samples were immediately sent, refrigerated, to Swine Health Laboratory of the Faculty of 
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Veterinary Medicine of the Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), bring used the technique 

previously described by Jones et al. (1993). About 62% (13/21) of samples were positive to LI, 

being the majority from pigs between 72 to 90 days old. In addition, a differential diagnosis 

was made for Brachyspira pilosicoli and Brachyspira hyodysenteriae, which both were 

negative. This farm was also free of porcine enzootic pneumonia and other diseases (classical 

swine fever, Aujeszky's disease, tuberculosis, brucellosis, leptospirosis and scabies), since it 

was a swine multiplier farm and therefore had the Brazilian certificate of Certified Pork 

Breeding Farms (GRSC). 

The pigs used in this study were housed in a shed intended for the growing and finishing 

phase, in which were selected 10 pens, five for the tylosin treatment group and five for the 

control group. All the pens were concrete floor partially slatted which was cleaned daily for 

waste removal, and had an individual feeder and nipple drinker with free water allowance. The 

pens were managed under all-in/all-out system, with cleaning and disinfection between batches. 

The feed was home-mixed and its base was formulated according to the nutritional phase of the 

pigs, without addition of any other antimicrobial, antibiotics as growth promoters (AGP) or 

acidifying agent. The feed supplement to each pen was weighted and provided manually ad 

libitum. 

 

2.2. Animals 

  

The study involved 300 pigs (60 males and 240 females) of the same commercial lineage 

with 76 days of age at the beginning from three batches, that is, animals that were weaned in 

the same period and housed in the same section. Due to the availability of the farm to provide 

experimental animals, their housing in study site occurred in three consecutive weeks: 120 pigs 

in the first week of the study (batch 01), 120 in the second (batch 02) and 60 in the third (batch 
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03) (Table 1). These were randomly assigned to two experimental groups: 150 in the treatment 

group and 150 in the control. Both consisted of five pens with 30 pigs each. 

 

Table 1 

Distribution of the pigs/pens of this study from three batches of the 

nursery phase to the experimental groups, housed in the growing and 

finishing facilities. 

Batch Experimental groups 

 Treatment 

(n/pen) 

Control 

(n/pen)  

01 60/2 60/2 

02 60/2 60/2 

03 30/1 30/1 

Total 150/5 150/5 

 

 

During the transfer from the nursery to the growing and finishing facilities of each batch, 

pigs in good health and with an average weight of 20.67 kg were selected for study groups. At 

the time of weighing, these were individually identified with ear-tag and housed in the pens. 

Housing occurred so that the mean weight of the animals and the number of males/females in 

each pen of the treated group were similar to the control. After this, all animals received the 

same feed without any medicine for a period of 10 days. 
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2.3. Treatment 

 

After the period of acclimatization (10 days), the treatment group started to receive in-

feed tylosin at a dose of 10 mg/kg body weight for 14 days, while the control group continued 

to receive feed without medication. After this, it was provided drug-free feed for both groups 

for more seven days. 

The formulation of the tylosin-based product used contained 25% of the active principle 

(tylosin as phosphate). Therefore, the 40 mg/kg body weight dose was considered for 

calculating the amount of this product to be provided daily to the animals. In order to calculate 

the amount of feed to be provided per animal/day, the mean weight of the animals and the 

average daily feed intake of the day before the start of treatment were used to ensure the total 

intake of the medicated feed in the 24-hour period. 

After each production of the feeds, samples were collected to certify the adequate supply 

of the tylosin content of the feeds to the experimental groups. These samples were sent to the 

analytical development laboratory of Farmabase (Jaguariúna, Brazil) to quantify the presence 

of tylosin by the chromatographic analysis method (HPLC-UV). All the samples presented 

according to their specification (medicated or not) and, when it was medicated, with its adequate 

content of tylosin. 

 

2.4. Fecal excretion of Lawsonia intracellularis  

 

For the quantitative analysis of LI shedding, random collections of fecal samples were 

performed with procedures gloves, either from the rectal ampulla or during the act of defecation, 

of 10 pigs from each pen at three moments - before the start of treatment (day 0), after its end 

(day 15th) and eight days after its end (day 22nd). These samples were stored in sealed plastic 

containers in a minus 20°C freezer until they be sent to the Animal Health Diagnostic Center 
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(CEDISA, Concordia, Santa Catarina) to quantify LI by qPCR, as previously described (Stahl 

et al., 2011). The limit detection was 50 bacteria per gram feces. For differential diagnosis, the 

fecal samples collected before the beginning of the treatment (day 0) were in duplicates and 

also sent to the Swine Health Laboratory (FMVZ/USP) for the research of B. pilosicoli and B. 

hyodysenteriae by conventional PCR. 

 

2.5. Diarrhea score 

 

Fecal samples collected randomly for LI quantification were also evaluated by the same 

observer for their diarrhea score (DS). This evaluation occurred according to the fecal 

consistency scale, where score 0 represented normal feces, score 1 soft feces and score 2 profuse 

diarrhea. 

 

2.6. Performance measurements 

 

The average daily weight gain (ADG) was obtained by weighing the animals in each 

pen, as an experimental unit, for three times: one day before the treatment (day 0), one day after 

its end (day 15th) and eight days after its end (day 22nd). 

Feed conversion ratio (FCR) was calculated from the feed intake per pen divided by the 

weight gain in the corresponding period, during the 14 days of treatment and up to seven days 

after its end (day 21st). 

 

2.7. Statistical analyzes 

 

The comparison between the groups regarding the quantification of LI (bacteria/g feces) 

was performed using the Kruskal-Wallis test with two-way discrimination using the Mann- 

Whitney’s U test. The comparisons of related samples, comparing the subsequent data of LI 



49 
 

quantification obtained from the same animal, were performed using the Wilcoxon test for 

related samples. In relation to the diarrhea score, median analysis was performed using the 

Mann-t Whitney’s U est. This same test was also used to analyze the data of the ADG and FCR. 

Values of p < 0.05 were considered statistically significant. 

 

 

3. Results 

  

 In this experiment was included data referring to 10 pens, with 30 animals in each, 

thus totaling 300 animals. Among these, eight animals had to be excluded from the study and 

referred to the recovery pen, as they presented clinical signs and injuries unrelated to the disease 

under study (claudication, rectal prolapse and signs of cannibalism). These exclusions were 

considered for the calculation of ADG and FCR indices. 

 

3.1. Fecal excretion of Lawsonia intracellularis and diarrhea score after the treatment 

 

Data on 300 fecal samples randomly collected (10 samples x 10 pens x 3 moments), 

submitted to qPCR for LI quantification, were analyzed and compared statistically. The tylosin 

group presented a lower mean value of LI excretion (103.13 bacteria/g feces) than the control 

group (104.93 bacteria/g feces) eight days after the end of treatment (day 22) (p = 0.024) (Figure 

1). 
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 Regardless of random collections, fecal samples obtained from the same pig during 

the three collection moments were also submitted to statistical analysis for comparison of 

related samples. Hence, there was a progressive increase in the amount of LI shedding in the 

unmedicated animals (p = 0.046) during all study period, whereas the animals treated with 

tylosin did not present this increase statistically between day 15th and day 22nd (p = 0.155)  

(Table 2). 
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Fig. 1. Mean levels of shedding of L. intracellularis (Log 10 bacteria/g feces) in experimental 

groups during the three fecal samples collection moments (day 0, 15th and 22nd) 
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Table 2   

Descriptive results for fecal excretion of L. intracellularis for related 

samples. Only samples obtained from the same animal during the three 

collection moments were included. 

Experimental 

group Day N Median 

 

 

Control 

0 5 0.00 a 

15th 5 1749.50 b 

22nd 5 4110.00 c 

 

 

Treatment 

 

0 

 

9 

 

0.00 a 

15th 9 205.13 b 

22nd 9 601.50 b 

Different letters indicate significant difference within group during 

experiment (p < 0.05) tested by Wilcoxon test 

 

This same fecal samples collected for LI qPCR were also evaluated for their diarrhea 

score (DS). Treatment with tylosin resulted in a lower frequency of diarrhea score for scores 1 

(4%) and 2 (0%) after treatment compared to the control group, score 1 (14%) and score 2 (4%) 

(p = 0.025) (Table 3). 
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Table 3   

Frequency of diarrhea score for control and treatment group at three study moments.  

Day Group  Diarrhea score Total p - Value 

   0 1 2   

 

0 

Control n (%) 48 (96) 2 (4) 0 (0) 50 (100)  

0.242 Treatment n (%) 45 (90) 5 (10) 0 (0) 50 (100) 

 

15th 

Control n (%) 41 (82) 7 (14) 2 (4) 50 (100)  

0.025 Treatment n (%) 48 (96) 2 (4) 0 (0) 50 (100) 

 

22nd 

Control n (%) 44 (88) 6 (12) 0 (0) 50 (100)  

0.533 Treatment n (%) 46 (92) 3 (6) 1 (2) 50 (100) 

Scores: 0 - normal feces; 1 - soft feces; 2 - profuse diarrhea. 

Values of p < 0.05 were considered statistically significant by Mann-Whitney U-test. 

 

3.2. Performance measurements 

 

Regarding performance indices, the data on the pens as an experimental unit were 

evaluated, of which 10 were in total, five for each study group. The treatment group had a higher 

ADG, approximately 86.4 g / day, than the control group during the treatment period (p = 

0.047). Regarding the FCR no significant statistical difference was found between the groups, 

although there was a tendency of a lower FCR to the treatment group (p = 0.076) (Table 4). 
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Table 4  

Performance indices for treatment and control groups.  

Groups ADG (g)  FCR (kg) 

 Day  Day 

 0 to 15 0 to 22  0 to 14 0 to 21 

Treatment 631a 642a  2,24a 2,35a 

Control 545b 561a  2,51a 2,55a 

Different letters within column indicate significant difference 

between groups (p<0,05) by U de Mann-Whitney test. 

 

 

4. Discussion 

 

The main finding of this study was on the level of the pathogen excretion in the swine 

feces. The treated pigs had a lower level of fecal excretion of LI compared to control animals 8 

days after treatment completion (day 22nd). In this period, the mean level of LI excretion 

presented by the control group (104.93 bacteria/g feces) is indicative of the presence of intestinal 

lesions related to PE (> 104.8 bacteria/g feces). Meanwhile, the mean level presented by the 

treatment group (103.13 bacteria/g feces) suggests these pigs did not present such lesions 

(Pedersen et al., 2012b).  

Few studies have evaluated the efficacy of antimicrobials for PE through these 

quantitative data. One of them compared drinking water treatments between doxycycline and 

tylosin treatments. It was found more positive pens (i.e. > 2 x 103 bacteria/g feces) in tylosin 

(18/32) than doxycycline (7/33) group two days after last treatment. Surprisingly, they noticed 

a significative high mean level of excretion of LI with tylosin (105.8 bacteria/g feces) than 
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doxycycline (103.5 bacteria/g feces) treatment (Weber et al., 2017). Other field study, observed 

that all oxytetracycline doses evaluated in drinking water reduced the prevalence of pigs with 

fecal excretion of LI, especially those presented a high level (≥ 104.8 bacteria/g feces) in the 

beginning of the treatment (Larsen et al., 2016).   

Another finding in this study was that the tylosin treatment pigs did not present a 

significant increase in the level of excretion of the agent over time of the study, between days 

15 and 22, while the control group presented this increase. The authors are not aware of any 

research have evaluated antimicrobial effectiveness by quantitative LI excretion over time. A 

previous field study that also evaluated the efficacy of tylosin treatment 10 mg/kg body weight, 

but for 21 days, observed a lower prevalence of positive by conventional PCR and higher ADG 

in treated pigs over time compared to vaccinated and untreated pigs. These authors suggested 

that tylosin treated pigs could be able to develop a long-lasting protective mechanism against 

LI (Nathues and grosse Beilage, 2008).  

In the current study the pigs treated with tylosin had a lower frequency of diarrhea 

(scores 1 and 2) compared to control pigs after last treatment. The efficacy of tylosin treatment 

in decreasing this clinical signs of PE also has been demonstrated in previous studies, when 

performed in naturally or experimentally infected animals, by different routes of administration 

(feed, drink water and intramuscular) and dosages (McOrist et al., 1997; Veenhuizen et al., 

1998; Marsteller et al., 2001; Paradis et al., 2004). 

In general, both experimental groups in this study had a low score of diarrhea, even 

during periods of high levels of LI excretion. The non-association between PE (typical 

histological lesions and detection of the agent by immunohistochemical assay) and the 

occurrence of diarrhea has been observed in other research in animals naturally infected by LI 

(Pedersen et al., 2013). According to this study, the occurrence of diarrhea is likely to depend 

on a specific level of proliferative changes and/or the pathogenic agent in the intestine.  
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In this study, tylosin treatment group had a significantly higher ADG, approximately 

14%, relative to the control group during the treatment period. Most of the previous studies that 

evaluated the treatment with tylosin demonstrated the ability of this antimicrobial to mitigate 

the decrease in weight gain in pigs infected by LI (McOrist et al., 1997; Marsteller et al., 2001; 

Paradis et al., 2004; Nathues and grosse Beilage, 2008). In addition, in the current study a lower 

ADG of the control group was observed before its peak of LI excretion (day 22). Similar results 

have been noted in other studies in naturally infected animals (Stege et al., 2004; Pedersen et 

al., 2012a). Although, these differ from a challenge study, which observed a lower ADG during 

the period of higher excretion of LI, about 107 to 108 bacteria/g of feces (Collins and Barchia, 

2014). 

Regarding the feed conversion ratio, no significant difference was found, but a tendency 

of better performance of the treatment group was notable. Probably this is due to the reduced 

number of replicates in this trial. This result is similar to the finding of one previous field study, 

which evaluated in-feed tylosin treatment 110 ppm for 21 days in naturally infected pigs 

(Veenhuizen et al., 1998). While in another study, with challenged pigs, it was observed a fairly 

significant difference between the FCR in treated group with tylosin via drinking water at 8.7 

mg/kg per body weight for eight days compared to control group (Paradis et al., 2004).  

The farm was previously selected for this study based on screening, which found a high 

prevalence (62%) of the LI in fecal samples in pigs of the same age as the one evaluated in this 

study. However, before the treatment (day 0), few samples demonstrated the presence and in a 

significant amount of this pathogenic agent by qPCR. It is known that the excretion in feces 

occurs cyclically in swine that presenting the chronic and subclinical form of PE (Knittel et al., 

1998). Therefore, it was important that fecal samples are performed sequential weeks to 

increase the sensitivity of this assay. 
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Additionally, in order to avoid interferences in the results of this study, the presence of 

possible other pathogens considered common in this age of the pigs were investigated. The 

conventional PCR testing were all negative for B. pilosicoli and B. hyodysenteriae for samples 

of feces from both experimental groups. Furthermore, the fact that the study site is swine 

multiplier farm, this reduces the risk of dissemination and occurrence of other pathogens that 

could interfere with the results of this study. 

 

 

5. Conclusion 

 

This study demonstrated that treatment with tylosin 10 mg/kg body weight by feed for 

14 days was able to control the excretion of LI at a high level in the pig feces. In view of the 

results, treated pigs showed a lower excretion of the pathogenic agent 8 days after the last 

treatment and, as a consequence, a lower diarrhea score and promoted a better ADG. Although 

a low amount of LI in feces could be able for transmission, its reduction decreases their 

consequences on herd performance and probably the environmental contamination in the long-

term batches. 
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CAPÍTULO 3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Desde a sua descoberta, a enteropatia prolifera suína (EPS) continua sendo uma 

enfermidade endêmica em rebanhos de suínos do mundo todo. Dentre os seus métodos de 

controle, os principais são os antimicrobianos e a vacinação. Apesar de se mostrar efetiva em 

experimentos a campo, as vacinas comerciais disponíveis não evitam a doença e a sua 

transmissão, e por isso ainda não foram na sua totalidade aderidas em granjas de suínos. Quanto 

aos antimicrobianos, diversos princípios se mostraram eficazes para o controle da doença, 

entretanto é crescente a preocupação mundial no que se refere a resistência antimicrobiana e 

suas implicações na saúde pública. Diante disso, além de pesquisas para a descoberta de terapias 

alternativas, mais estudos são necessários para se avaliar e aprimorar aquelas já estabelecidas.  

  De acordo com os resultados apresentados, infere-se que o fornecimento de tilosina 

na dose de 10 mg/kg via ração, em um menor tempo de administração já avaliado, 14 dias, 

mostrou-se capaz de controlar a infecção por L. intracellularis. Além disso, como 

consequência, melhorou o desempenho dos animais em um momento crítico da criação de 

suínos, a transferência da fase de creche para fase de recria/terminação.  

  Outros princípios ativos e métodos alternativos de tratamentos também devem ser 

reavaliados por meio de parâmetros menos subjetivos, como a quantificação do agente através 

da técnica PCR em tempo real. Deste modo, esses estudos possibilitarão uma utilização mais 

criteriosa e segura dos diversos tratamentos disponíveis para EPS.  
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ANEXO A - Parecer de Aprovação no Comitê de Ética 
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