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1. INTRODUÇÃO 

O uso de ferro injetável em leitões neonatos tem contribuído de maneira 

significativa para a melhoria do desempenho zootécnico da suinocultura, pois 

durante o período de gestação, pouca quantidade de ferro consegue ultrapassar a 

barreira placentária e ser estocado no fígado dos fetos, para ser consumido logo 

após o nascimento. Também, o leite materno contém e fornece quantidades diárias 

limitadas de ferro, aquém das necessidades requeridas pelos leitões recém nascidos 

(MORES et al., 1998).  

A não suplementação deste mineral causa anemia ferropriva e altas taxas de 

mortalidade em leitões na maternidade. Para reposição e suplementação de ferro, a 

forma mais prática de manejo até então existente eram as injeções subcutâneas ou 

intramusculares, na região do pescoço dos leitões.  

O quadro anêmico, geralmente hipocrômico microcítico, observado em leitões 

recém nascidos, definido como a redução do número de eritrócitos, ou quantidade 

total de hemoglobina no sangue circulante, que ocorre quando o equilíbrio entre a 

perda de sangue ou destruição de hemácias e sua produção é alterada, tem sido um 

grande problema na criação de suínos, desde que os produtores iniciaram as 

criações em sistemas confinados, privando os animais recém nascidos de acesso e 

contato direto com o solo, provedor natural de fontes de ferro (McDOWELL e 

CONRAD, 1977). 

Os efeitos negativos das injeções subcutâneas ou intramusculares de ferro 

dextrano são: sensibilidade e dor no local da aplicação, podendo gerar inflamação, 

dificultando e inibindo a mamada; leitões anêmicos por baixa absorção de ferro 

devido aplicações mal realizadas ou realizadas às pressas; febre e calafrios; artrites 
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causadas por contaminação por Streptococcus suis e Escherichia coli, devido à 

rotineira constatação de que agulhas, seringas, pele dos animais e mãos dos 

aplicadores estão sempre contaminadas; estresse devido apanha para aplicação 

individual, entre outros.  

Em granjas com presença de Circovirus, situações de estresse aos leitões são 

tidas como oportunidades para a manifestação desta grave e nova enfermidade.  

Vale ressaltar também que os leitões necessitam de fornecimento diário e constante 

de ferro suplementar. Contudo, por questões relacionadas à comodidade de manejo, 

é administrada aos leitões somente uma única e maciça dose de ferro via injetável. 

A intenção da Comunidade Européia em adotar leis severas quanto à melhoria 

do bem estar animal, a ser implantada em toda aquela região, a partir do biênio 

2006-2007, gera a demanda por uma ampla revisão dos procedimentos usuais 

rotineiros aplicados em granjas. 

As restrições quanto ao uso de quimioterápicos e promotores de crescimento já 

é uma dura, mas obrigatória realidade entre as empresas nacionais exportadoras de 

carnes para Europa. 

As restrições às importações de carnes advindas de países mais eficientes na 

produção de proteínas de origem animal, como o Brasil, serão cada vez mais 

alfandegárias, pseudo-sanitárias, baseadas em bem estar de funcionários e bem 

estar animal, somadas às pesadas pressões econômicas, como subsídios 

internacionais, inibindo a condição de justa e honesta política de compra e venda 

baseada na maior competência técnica e capacidade produtiva local. 

Neste contexto, a aplicação e a adoção dos mesmos conjuntos de práticas de 

nutrição e manejo vigentes naqueles países importadores de carnes, tornam-se 
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procedimentos básicos para países que desejem seguir exportando para aquela 

região do mundo. 

O objetivo deste experimento foi a avaliação do fornecimento de um 

suplemento alimentar ultra precoce rico em ferro quelatado em pó (SAUP) para 

leitões lactantes recém nascidos, durante o período compreendido entre o segundo 

e o décimo segundo dia de vida destes animais, em detrimento à prática muitas 

vezes anti-higiênica, insegura, contaminante e contra o bem estar animal, de 

injeções subcutâneas ou intramusculares de ferro dextrano e seus problemas em 

leitões (abscessos, estresse, contaminação cruzada, febre e calafrios) e em relação 

à mão-de-obra (tétano, cortes, luxações).  

Objetivou-se, também, a geração de conhecimento técnico nacional baseado 

em resultados de pesquisa local, referente a esta já adotada prática de manejo em 

muitos países europeus, ainda carente de estudos em nosso país. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

A deficiência de ferro é uma das doenças carenciais mais comuns, constatada 

em suínos e humanos. Leitões lactantes alimentados com leite materno e criados em 

baias de piso concretado, portanto sem acesso direto ao solo, são altamente 

susceptíveis a sinais clínicos carenciais de deficiência de ferro (GAMBLING e 

MAcARDLE, 2004) .  

A deficiência de ferro é bastante comum em mulheres devido perda do mineral 

através do cíclico processo menstrual, necessitando suplementação deste mineral 

principalmente durante o período gestacional. Para animais de criação, com exceção 

dos leitões, a deficiência de ferro é rara e de difícil achado sob condições normais de 
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criação, exceto em circunstâncias envolvendo perda sanguínea ou distúrbios 

resultantes de infestações parasitárias ou doenças (MILMAN et al., 2006).  

 

2.1. HISTÓRICO 

A função do ferro na composição sanguínea tornou-se evidente durante o 

século dezessete, quando foi demonstrado que sais de ferro forneciam resposta 

positiva no tratamento de mulheres jovens com anemia ferropriva. O mecanismo 

envolvido não estava bem compreendido até que ZINOFFSKY em 1866, descobriu 

que os cristais de hemoglobina (em eqüinos) continham 0.335% de  ferro  

(UNDERWOOD, 1977). 

Embora o homem já soubesse dos benefícios da ingestão de alimentos ricos 

em ferro, foi somente em 1872, que BOUSSINGAULT, reconheceu este mineral 

como um nutriente vital para os animais (ANDERSON, 1999). 

BRAASCH (1891), citado por DOYLE (1927), é tido como o primeiro 

pesquisador a descrever quadros de anemia ferropriva em leitões criados em 

maternidade confinadas na Alemanha.  

Os primeiros pesquisadores que associaram anemia em leitões lactantes com 

deficiência de ferro foram McGOWAN e CHRICHTON, em 1924. 

O primeiro pesquisador a realizar este trabalho nos Estados Unidos da América 

foi HART et al. (1929), demonstrando que quadros de anemia poderiam ser 

prevenidos através da suplementação oral com sulfato férrico ou ferroso. 

A eficácia do uso de uma única dose intramuscular de injeção de ferro dextrano 

no combate ao quadro de anemia ferropriva em leitões recém nascidos, reportado 
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por McGOWAN e CHRICHTON, (1924) é caracterizado como sendo  um problema 

decorrente do início da criação confinada de suínos.   

Por muitos anos o interesse nutricional no mineral ferro esteve relacionado 

apenas com sua função direta na formação da hemoglobina e transporte de 

oxigênio. 

Também UNDERWOOD (1981), refere-se à presença de ferro nas enzimas 

hemoprotéicas (citocromos) e a função destas enzimas nos mecanismos oxidativos 

de todas as células. 

PUNTARULO (2005) refere que além da sua essenciabilidade, o ferro pode 

apresentar efeitos tóxicos quando em excesso, gerando um estresse oxidativo com 

danos irreparáveis  à membrana lipídica celular, através de um aumento de radicais 

intermediários ricos em oxigênio. Este fato pode ocorrer no caso das aplicações 

injetáveis de ferro dextrano, quando uma dose maciça deste mineral é fornecida ao 

leitão em uma única aplicação.  

Pesquisas sobre a biodisponibilidade do mineral ferro em matérias primas 

utilizadas na alimentação são limitadas devido ao fato de que a anemia é de pouca 

significância em outras espécies animais de relevância econômica e alimentar, que 

não a suína.  A deficiência de ferro é basicamente associada a leitões lactantes 

criados em sistema de confinamento ou animais dependentes de alimentação 

baseada exclusivamente em leite e isto limita, portanto, por razões práticas, a 

importância da prevenção da anemia ferropriva basicamente para com os leitões. 

Vários fatores são componentes para manifestação destes quadro clínico de doença 

carencial de ferro (anemia ferropriva): baixa reserva de ferro ao nascimento; baixa 

transferência de ferro da mãe aos leitões através da placenta; particularmente baixo 
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nível de ferro no leite materno das fêmeas suínas; e rápida curva de crescimento 

após o nascimento, quando comparado com outras espécies, uma vez que os leitões 

têm seu peso vivo multiplicado por quatro ou cinco, desde o nascimento até o 

desmame aos 21 dias de idade (UNDERWOOD, 1984; ALLEN, 2005).  

Ressalta-se ainda o fato de que o leite da matriz suína é uma fonte pobre de 

ferro, contendo apenas 1 a 3 ppm deste mineral (VENN, 1947).  

 

2.2. FUNÇÕES FISIOLÓGICAS 

O mineral ferro está presente em muitas enzimas responsáveis pelo transporte 

de elétrons (citocromos), pela ativação do oxigênio (oxidases e oxigenases) e pelo 

transporte de oxigênio (hemoglobina e mioglobina). O sistema citocromo consiste em 

uma série de reações nas quais oxidações ocorrem com a produção de adenosina 

trifosfato (ATP) e formação de água. O mineral ferro possui atividade de oxidação e 

redução e transporte de elétrons, ativando sítios de enzimas óxido redutoras e 

proteínas ligadas ao oxigênio (WILLIAMS et al., 1976). 

Este mineral existe no organismo animal basicamente em formas complexas 

ligado a proteínas (hemoproteínas), hemo componentes (hemoglobina ou 

mioglobina), também hemo enzimas (citocromo mitocondrial e microssomal, além de 

catalase e peroxidase), assim como transferrina e ferritina (McDOWELL, 1992). 

Quando na forma de hemoglobina, representa aproximadamente 60% do total 

corporal, enquanto que a mioglobina representa apenas 3 a 7% do total de ferro 

corporal (HAMBIDGE et al., 1986). 

O peso molecular da hemoglobina é 68.000 e cada molécula contém quatro 

átomos de ferro. A hemoglobina é um tetrâmero composto por quatro globinas 
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contendo um radical heme ligado fracamente por ligação não covalente ao ferro. A 

mioglobina é uma proteína (ferro porfirina) contendo um átomo de ferro por 

molécula, com peso molecular de 17.000. Está presente nas células musculares e 

possui maior afinidade por oxigênio que a hemoglobina, facilitando a transferência 

do oxigênio da oxihemoglobina para os sítios de oxidação nas células musculares 

(FRUTON e SIMMONDS, 1958).  A hemoglobina está nos eritrócitos e é responsável 

por 90% do total protéico destas células (DAVIS et al., 1987). 

A hemoglobina atua ligando-se ao oxigênio; depois, libera este oxigênio para 

os tecidos, ligando-se então ao dióxido de carbono nos vasos venosos e a 

carboxihemoglobina então formada, por sua vez, libera este dióxido de carbono nos 

pulmões, trocando-o uma vez mais por oxigênio (BOTHWELL et al., 1979).  

As enzimas contendo ferro incluem catalases, citocromo A, B e C, 

lactoperoxidase no leite, verdoperoxidase nos leucócitos, succinato desidrogenase, 

nicotinamida-adenina dinucleotídeo, coenzima NADH reduzida, redutases, fosfatase 

em fluído uterino suíno (CONRAD et al., 1980). 

O mineral ferro possui também importante função no ciclo do ácido 

tricarboxílico (Ciclo de Krebs), uma vez que as 24 enzimas deste ciclo contêm ferro 

nos seus centros de atividades ou o possuem como um co-fator essencial. Assim, 

este elemento é vital para o metabolismo energético celular e corporal como um 

todo, estando também diretamente relacionado com a formação de melanina 

(McDOWELL et al., 1991).  

A presença de ferro no organismo encontra-se sob a forma de ferritina e 

hemosiderina para sua estocagem; na forma de transferrina para o seu transporte 

plasmático; na forma de uteroferrina para o transporte placentário e na forma de 
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transferrina e lactoferrina para a sua transferência para o leite materno e 

posteriormente aos leitões lactantes através da mamada (FURUGOURI, 1981). 

 

2.3. METABOLISMO 

 

2.3.1. Absorção e transporte 

A absorção de ferro é afetada por diversos fatores como idade; status de ferro 

orgânico; estado de saúde do animal; condições de integridade da saúde intestinal; 

quantidade e forma química do ferro ingerido; quantidade e proporcionalidade dos 

outros componentes da dieta ingerida.  Sua forma influi em sua absorção, e embora 

seja pobremente absorvida, esta absorção melhora se o ferro for proveniente de 

fontes de origem animal em relação às fontes de origem vegetal, devido maior 

proporção de radicais heme nas fontes animais (MORRIS, 1987). 

A absorção de ferro pode ocorrer através do trato gastrintestinal, sendo os dois 

mais comuns sítios de absorção o duodeno e o jejuno e a teoria conhecida sobre a 

sua absorção, denominada Teoria do Bloqueio de Mucosa, proposta por HAHN et al. 

(1943), sustentava que apenas a quantidade necessária de ferro para suprir a 

necessidade animal era absorvida e quando a necessidade animal estava 

adequada, determinada basicamente pelo status sérico de ferro e pela demanda 

eritropoiética, uma maior absorção era rejeitada pelo próprio organismo.  

Esta teoria evoluiu e atualmente (CONRAD e CROSBY, 1963) se entende 

como regulador principal da absorção de ferro, a sua própria concentração na 

mucosa epitelial das células duodenais. 
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O ferro é absorvido pelas células da mucosa epitelial duodenal em uma das 

três seguintes formas: ferroso, férrico ou como parte de um componente orgânico 

(MURRAY e STEIN, 1970). Entretanto, pesquisa recente de OSHTRAKH et al. 

(2006) compararam o efeito de diferentes formas de suplementos de ferro utilizando 

o fumarato férrico, sulfato ferroso e glicinato quelato ferroso, e não constataram 

diferenças significativas entre as diferentes formas de suplementação.  

O ferro reduzido (Fe2+ ) é absorvido em sentido unidirecional, ou seja, da luz do 

intestino ao líquido circulante e aos tecidos, com a participação da apoferritina que, 

ao combinar-se com o metal, agora oxidado (Fe3+), forma a ferritina. Uma vez 

liberado da ferritina e na forma reduzida (Fe2+),o ferro passa para a corrente 

circulatória e é transportado pela transferrina ou siderofilina, uma beta-globulina. A 

siderofilina, se liga a 2 átomos de Fe3+, a oxidação do Fe2+, sendo então Fe3+ 

catalisada por uma ferroxidase que, no sangue, existe sob a forma de uma ou mais 

proteínas (ceruloplasmina, ferroxidase I e ferroxidase II). A siderofilina ou transferrina 

libera, para o metabolismo, somente um dos dois átomos de Fe3+ que, então, se 

reduz a Fe2+ para as reações de formação de mioglobina (no músculo), de enzimas 

de heme (todas as células) e para excreção no suor ou na bile (BACILA, 2003). 

Animais deficientes em ferro absorvem este elemento ingerido quase que 

diretamente para o sangue, sendo que pouca quantidade permanece na mucosa  

intestinal, enquanto que animais com adequado status deste mineral, transferem 

apenas uma pequena porção dele através da mucosa epitelial intestinal para o 

sangue (CONRAD e CROSBY, 1963). 
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2.3.2. Fatores que afetam a absorção e a biodisponibilidade  

Enquanto que ácido ascórbico, ácido fólico, cisteína e histidina auxiliam na 

redução do ferro de sua forma férrica para seu estado ferroso, da mesma maneira, 

meios ácidos proporcionam uma melhor absorção deste mineral (GARCIA et al., 

2005; LONGFILS et al., 2005). Por outro lado, altos níveis de cobre, manganês, 

zinco e cádmio aumentam o requerimento de ferro, por competirem entre si pelos 

mesmos sítios de absorção na mucosa intestinal (BERGER et al., 2005; MILLER  et 

al., 2006).  

FURUGOURI (1977) postulou que existem dois mecanismos de transporte 

ativo relacionados com a absorção de ferro por parte dos leitões recém nascidos, 

chamados respectivamente de endocitose e absorção de ferro iônico através da 

membrana plasmática.  

THOREN-TOLLING (1975) descobriu que o leitão neonatal é hábil em absorver 

o ferro ligado a macromoléculas, baseando-se nos estudos iniciais realizados por 

CORNELIUS e HARMON em 1973, os quais reportaram que o leitão neonato é 

capaz de absorver consideráveis quantidades de ferro dextrano via pinocitose, o que 

veio confirmar os achados prévios feitos por LECCE et al. (1961), indicando que 

grandes moléculas, como a de ferro, deveriam ser absorvidas de maneira intacta via 

pinocitose. Entretanto, MILLER et al. (1962), concluíram que as alterações na 

permeabilidade absortiva da membrana celular intestinal ocorrem em até 30 horas 

após o nascimento destes leitões, dificultando, após este período, a absorção destas 

macromoléculas de maneira intacta.  

Vários elementos nutritivos e não nutritivos existentes na dieta também têm 

demonstrado efeito na absorção de ferro, e por conseqüência, na sua 
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biodisponibilidade. Estão bem documentados os antagonismos durante a absorção 

dos íons Fe e Ca, Fe e Zn, Ca e Zn, Cu e Zn, Mg e Ca, Mn e Zn nas vesículas das 

membranas das células epiteliais do intestino delgado de leitões, segundo 

BERTOLO et al. (2001). BRADLEY et al. (1983), demonstraram que a concentração 

usual de suplementação de Cobre, de 120 a 240 ppm, diminui a concentração de 

ferro hepático em 50 a 60%, através da competição pelos mesmos sítios de 

absorção na mucosa intestinal. Antes disto, GIPP et al. (1974), concluíram que o 

cobre, quando fornecido na dieta em concentração de 250 ppm, não apenas reduz a 

absorção de ferro como pode estar diretamente envolvido com a anemia ferropriva 

em leitões neonatos.  

WADDEL e SELL (1964) demonstraram que houve um decréscimo na 

absorção de ferro em aves, quando a dieta teve os níveis de cálcio, fósforo ou 

ambos, aumentados. O fósforo tem sido descrito como um mineral que afeta a 

absorção de ferro através da formação de moléculas insolúveis de fosfato férrico e 

fitato (UNDERWOOD, 1981). 

Quanto ao efeito antagônico na utilização de ferro e zinco quando administrado 

em doses elevadas, SETTLEMIRE e MATRONE (1967), concluíram que o zinco 

impacta negativamente a absorção de ferro através de dois modos de ação: 

impactando negativamente a incorporação de ferro sob a forma de ferritina, e 

diminuindo o tempo de vida das células sanguíneas vermelhas, levando a um 

aumento da necessidade orgânica do mesmo (BAKER e HALPIN., 1991). Efeitos 

similares foram descritos recentemente por FISCHER et al. (2005) estudando a 

suplementação conjunta de ferro e zinco.  
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O leite materno contém uma glicoproteína com capacidade de ligar-se ao ferro, 

chamada lactoferrina. A lactoferrina possui uma importante atividade no mecanismo 

de absorção de ferro em leitões em aleitamento (GISLASON et al., 1995). A 

lactoferrina compete com as bactérias existentes no lúmen intestinal por ferro, uma 

vez que este mineral é um importante nutriente para bactérias entéricas. Um mol de 

lactoferrina liga-se a dois moles de ferro férrico (GOLDMAN e GOLDBLUM, 1989). A 

lactoferrina é benéfica ao organismo animal, pois se liga a superfície da sua 

membrana bacteriana, causando rompimento da parede celular, a qual pode levar a 

mortalidade (ELLISON et al., 1988). Além deste possível efeito protetor, a 

lactoferrina facilita a absorção de ferro através de um mecanismo de receptor 

mediado, e é encontrada ao longo de toda membrana epitelial das células do 

intestino delgado destes leitões neonatos (GISLASON et al., 1993).  

Por outro lado, alguns nutrientes têm se mostrado efetivos na melhoria da 

absorção do mineral ferro. VAN CAMPEN e GROSS (1969) sugeriram que o uso de 

aminoácidos, como histidina, beneficia positivamente a absorção de ferro, através da 

formação de quelatos solúveis. Fontes mais biodisponíveis deste, obtidos através da 

adoção de novas tecnologias de ligação, melhoram a sua absorção e de outros 

minerais, comparativamente ao tradicional fornecimento de fontes inorgânicas de 

minerais na forma de seus sais.  Nos últimos anos, tem ocorrido considerável 

aumento no interesse pelo uso de quelatos ou minerais complexados em dietas para 

leitões. Este interesse tem sido estimulado devido a constatação de melhorias no 

peso e na saúde de leitões alimentados com altos níveis de cobre e zinco 

inorgânicos (MULLAN et al., 1995, CROMWELL, 2001). Entretanto, a suplementação 

da dieta com altos níveis de cobre ou zinco inorgânicos aumenta a excreção de íons 
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destes metais nas fezes, podendo causar um aumento na poluição ambiental. O 

desenvolvimento de minerais quelatados ou complexados está baseado na 

possibilidade de que a ligação do íon de metal com um composto orgânico possa 

melhorar a biodisponibilidade do mineral ligado e consequentemente reduzir o seu 

nível de suplementação na dieta.  

Relatou-se que dieta suplementada com 250 mg/kg de zinco advindo de 

produto quelatado zinco-metionina produz igual resposta para uma dieta 

suplementada com 2000 mg/kg de zinco advindo de óxido de zinco em dietas para 

leitões ao desmame (WARD et al., 1996). Comparado com animais que são 

alimentados com dieta suplementada com microminerais inorgânicos, os leitões 

desmamados que foram alimentados com dieta contendo proteinatos de cobre, ferro, 

zinco ou manganês tiveram maiores níveis destes minerais encontrados no fígado 

(SCHIAVON et al., 2000), indicando um aumento na biodisponibilidade dos metais 

proteinatos. 

Os compostos orgânicos usados para complexar preparações de microminerais 

incluem aminoácidos, proteínas e polissacarídeos.  

O termo quelação refere-se para um tipo especial de complexação que é 

formada entre a ligação de um ligante orgânico com um íon metálico e para ser 

classificado como um agente quelante, o composto orgânico deve conter um mínimo 

de dois grupos funcionais (oxigênio, nitrogênio, amino ou hidroxil), sendo que cada 

um destes deve possuir a capacidade de doar seu par de elétrons para ser 

combinado com o íon metálico via ligação covalente, e o ligante possa então formar 

uma estrutura de anel heterocíclico com um íon metálico (KRATZER e VOHRA, 

1986).  



 

 14 

Os microminerais quelatados ou complexados que estão comercialmente 

disponíveis incluem ferro, zinco, cobre, selênio e cromo. Existem cinco categorias de 

minerais orgânicos, classificados como: metal complexado com um específico 

aminoácido; metal complexado com vários aminoácidos; metal quelatado com 

amonoácidos; metal proteinato e  metal polissacarideo. Metal ácido orgânico é uma 

categoria ainda em processo de aprovação de registros. Cada produto existente é 

classificado dentro de uma das categorias acima, de acordo com características 

específicas, como peso molecular, relação entre número de moléculas de metal e 

número de moléculas de aminoácido(s) (AAFCO, 1997). 

 

2.3.3.  Estocagem  

A concentração de ferritina nos tecidos, juntamente com a hemosiderina, reflete 

o status de ferro no organismo animal. Ferritina é uma proteína não heme (globulina) 

que contém no mínimo 20% de ferro, presente em todos os tecidos corporais, 

especialmente no fígado. Existe uma alta correlação positiva entre a concentração 

sérica de ferritina humana e o conteúdo de ferro corporal (WALTERS et al., 1973). 

O armazenamento de ferro em recém nascidos é influenciado pela dieta 

materna durante o período de gestação: a maior parte do armazenamento ocorre no 

final da gestação. Se o número de recém nascidos é maior que o usual, por 

exemplo, em casos de gêmeos em humanos ou leitegada supranumerária em 

suínos, o aporte individual tende a ser menor (MAYNARD et al., 1979). 
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2.3.4.  Excreção 

O ferro absorvido é retido e mantido corporalmente com grande tenacidade e 

não é facilmente eliminado do organismo, exceto em casos como hemorragias 

severas. O ferro que é liberado da hemoglobina durante a quebra dos eritrócitos, é 

carreado até o fígado, e é secretado na bile. A maior parte do ferro da bile é 

reabsorvido e reutilizado para formação de nova hemoglobina. Embora a excreção 

seja muito baixa, as quantidades perdidas são de importância nutricional para 

animais em fase de crescimento e gestação. 

A excreção do mineral ferro ocorre basicamente  via fezes e urina, embora 

alguma perda ocorra via sudorese, cabelos, pelos e unhas, e a maior parte 

encontrada nas fezes é da porção  não absorvida da digesta, sendo que não mais 

que 3% do total de ferro excretado é ferro disponível (MITCHELL, 1926). 

O ferro excedente será excretado via fezes, como um subproduto do 

metabolismo da mucosa celular intestinal (HARMON et al., 1974). 

 

2.4.  NECESSIDADES DE FERRO 

A definição da necessidade de ferro pode ser resumida pela quantidade do 

mineral necessária a ser depositada no sangue e tecidos para o processo de 

crescimento, diminuída da quantidade eliminada através das fezes, urina e perda 

sanguínea (FRUTON e SIMMONDS, 1958).  

O leitão recém nascido possui aproximadamente 50 mg de ferro ao 

nascimento, sendo que a maioria deste está depositado na forma de hemoglobina 

(MUNRO, 1977). 
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A necessidade de ferro é influenciada pela forma química ou combinação na 

qual o mineral é ingerido e pela quantidade e proporção de outros componentes da 

dieta: alimentos contendo ingredientes de origem animal promovem uma maior 

absorção de ferro que alimentos contendo ingredientes de origem vegetal.  Para 

uma taxa de crescimento normal, o leitão recém nascido necessita de 7 a 16 mg de 

ferro por dia (VENN, 1947).  

Devido à baixa concentração férrica do leite materno da fêmea suína 

(1mg/litro), os leitões necessitam iniciar o recebimento de suplementação externa de 

ferro após o nascimento,  objetivando promover adequada quantidade deste mineral 

para manutenção do nível de hemoglobina circulante no sangue dos leitões recém 

nascidos, evitando assim, casos de anemia ferropriva (SANSOM, 1984).  

O leite materno da fêmea suína contém baixa concentração de ferro e de cobre 

e isto pode levar a quadros de deficiência destes dois microminerais nos leitões 

lactantes, especialmente naqueles criados em baias fechadas confinadas e sem 

acesso ao solo. A concentração destes dois microminerais no leite não pode ser 

melhorada pelas suas respectivas suplementações na dieta das mães (HARTMANN 

e HOLMES, 1989). 

A baixa concentração do mineral ferro no leite materno é constatada pelas 

análises feitas tanto por CRANWELL e MOUGHAN (1989), quanto às realizadas 

posteriormente por CSAPO et al. (1996), onde se demonstrou que o valor do mineral 

ferro obtido no colostro é de 1.8 x 10-3 mg/ml, enquanto que no leite materno este 

valor é de  2.3 x 10-3 mg/ml. 

A necessidade de ferro na dieta diminui com o aumento da idade e peso dos 

suínos, devido à diminuição do volume sanguíneo por unidade de peso corporal e 
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devido a uma maior ingestão diária de ferro através do maior consumo de ração. 

Então, a necessidade de ferro para leitões de 1 a 5 kg e de 20 a 50 kg de peso vivo 

é variável, de 100 e 60 mg/kg, respectivamente (NRC, 1998).  

Animais jovens, notadamente leitões e bezerros, possuem maior exigência que 

animais adultos; e devido à alta taxa de ganho de peso nos primeiros dias de vida, a 

espécie suína é uma das mais susceptíveis às deficiências de ferro, sendo a 

exigência nutricional deste mineral para leitões no período imediato pós desmame 

estimada em 80 mg/kg (NRC, 1998).  

2.5.  DEFICIÊNCIA DE FERRO 

O quadro típico de anemia ferropriva em leitões pode ser observado através do 

exame das mucosas. Em animais de pelagem branca, a pele, inicialmente pálida, 

pode assumir o aspecto de porcelana branca (MORES et al., 1998).   

O National Research Council (NRC) (1998), criou um sistema no qual o suíno 

pode ser classificado de acordo com a extensão do quadro anêmico, geralmente 

hipocrômico microcítico, medido através da concentração de hemoglobina 

sanguínea circulante, calculado em gramas/decilitro de sangue. Outros sinais 

clínicos, mencionados pela publicação, observados quando da presença de quadro 

anêmico em leitões são: queda da pelagem e pelagem rugosa, apatia, sonolência, 

aumento na taxa de mortalidade na maternidade, perda de apetite com conseqüente 

queda do ganho de peso, aumento da freqüência respiratória e cardíaca e redução 

da viscosidade sanguínea.  

A prevenção dos quadros de anemia ferropriva em leitões recém nascidos é 

rotineiramente realizada com uma única injeção contendo dosagem maciça 

contendo 100 a 200 mg ferro suplementar (geralmente dextrano) fornecido 
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intramuscularmente na região do pescoço, uma vez que a aplicação realizada na 

região do pernil pode resultar em decréscimo da qualidade da carne ao consumidor 

humano (CUTLER et al., 1999). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. EXPERIMENTO 

O estudo foi realizado para avaliar o efeito comparativo entre o uso rotineiro de 

aplicações injetáveis de ferro dextrano e um novo modo de fornecimento  de ferro 

através do uso de um suplemento alimentar ultra precoce rico em ferro quelatado em 

pó (SAUP), destinado aos leitões neonatos. Avaliações zootécnicas, hematológicas 

e sanitárias foram mensuradas. 

 

3.2. LOCAL E PERÍODO 

O experimento foi realizado em uma granja de multiplicação genética suína, 

ligada à Cooperativa Agrária Mista Entre Rios Ltda, localizada no município de 

Guarapuava, Paraná, no período de setembro a dezembro de 2005.  

 

3.3. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Utilizou-se para o experimento uma sala de maternidade, onde foram alojadas, 

dentro de uma mesma semana de partos, todas as matrizes pertencentes aos dois 

tratamentos, em baias suspensas, com piso de concreto compacto exceto terço final 

gradeado. Um bebedouro tipo chupeta individual foi acoplado ao comedouro das 

matrizes. Aos leitões foi ofertado escamoteador frontal ao comedouro das matrizes, 

com piso de cimento compacto aquecido e lâmpada de 40 W. Um bebedouro tipo 

chupeta para cada leitegada existia no terço final lateral de cada  baia.  
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3.4.  ANIMAIS E MANEJO 

Os partos ocorreram de maneira natural dentro de uma mesma semana, não 

foram sincronizados quimicamente, as fêmeas foram selecionadas e alojadas em 

uma mesma sala de maternidade. As 16 matrizes suínas foram divididas em dois 

grupos de 8 matrizes cada. Cada grupo consistia de 2 matrizes de ciclo reprodutivo 1 

ou 2; 3 matrizes de ciclo reprodutivo 3 ou 4 e 3 matrizes de ciclo reprodutivo 5 ou 6, 

escolhidas de acordo com a ordem de ciclos, de maneira aleatória, objetivando 

manter homogênea a distribuição de partos entre os dois tratamentos. Um mínimo 

de 11 leitões nascidos vivos por parto foi conseguido, de modo a fornecer a cada um 

dos 2 tratamentos (T1 e T2) 88 leitões não sexados. Foram utilizados 176 leitões, 

sendo 87 machos e 89 fêmeas, mantidos com as respectivas mães naturais desde o 

nascimento até o desmame. Após pesagem individual de cada leitão ao nascimento, 

para cada leitegada foi destinada uma diferente coloração ou um diferente formato 

de brinco. Para cada leitão de uma mesma leitegada, uma sequencial e crescente 

numeração foi utilizada, objetivando manter o histórico individual até o fim do 

experimento. O manejo de troca de leitões entre leitegadas não foi realizado em 

qualquer momento da permanência destes animais na maternidade. 

As tarefas de manejo inicial após o nascimento, como limpeza de mucosa 

nasal, corte de dentes, corte de cauda, corte e desinfecção do cordão umbilical, 

assim como as demais tarefas diárias de rotina de manejo foram mantidas de 

maneira igual para todos os leitões pertencentes aos dois tratamentos.  

Na data do desmame, ocorrido aos 21 dias de vida, todas as 16 leitegadas 

foram desmamadas e alojadas em uma mesma sala de creche, em baias individuais 

por leitegada, e assim mantidas até a saída da creche. O manejo de troca de leitões 
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entre leitegadas não foi realizado em qualquer momento da permanência destes 

animais na creche.  

Os leitões na creche foram mantidos em baias suspensas com piso de 

concreto compacto  e terço posterior grelhado.  

         Utilizou-se comedouro frontal linear e o sistema de arraçoamento ad libitum a 

todas as baias dos dois tratamentos. As rações foram preparadas na propriedade, a 

base de farelo de soja, milho e núcleos. Utilizou-se um bebedouro tipo chupeta para 

cada baia de leitões. As atividades rotineiras de manejo de leitões na creche foram 

mantidas de maneira semelhante às leitegadas dos dois tratamentos.  

3.5.  TRATAMENTOS 

 

O experimento baseou-se no comparativo de duas metodologias de 

administração de ferro aos leitões neonatos, sendo constituídos dois tratamentos. As 

leitegadas dos dois tratamentos foram de sexos mistos, individualmente 

identificados.    

O primeiro tratamento (T1) consistiu em um grupo de leitões ( n = 88 ) aos 

quais a rotineira suplementação maciça e única de 200 mg de ferro dextrano via 

aplicação intramuscular no músculo trapézio do pescoço (DYCE et al., 2004) no 

segundo dia de vida, foi realizada. Até o décimo segundo dia de vida, nenhuma 

outra fonte suplementar de nutrientes, além do leite materno e aplicação única de 

ferro dextrano intramuscular, foi disponibilizada aos animais deste tratamento.    

O segundo tratamento (T2) consistiu em um grupo de leitões ( n = 88 ) aos 

quais foi disponibilizado um suplemento alimentar ultra precoce rico em ferro 
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quelatado em pó (SAUP), para consumo voluntário no sistema ad libitum, em 

comedouro apropriado para tal finalidade. O fornecimento ocorreu no período 

compreendido entre o segundo e o décimo dia de vida, no esquema de fornecimento 

“dia sim – dia não”, perfazendo um total de 5 fornecimentos de SAUP aos leitões, 

respectivamente nos dias: dois; quatro; seis; oito e dez de vida. O término do 

consumo de SAUP ocorreu no décimo segundo dia de vida. Seguindo a orientação 

técnica do fabricante, disponibilizou-se 20 g de SAUP por leitão durante este período 

total. A quantidade de SAUP consumida por leitegada durante o período total do 

experimento foi previamente pesada em balança digital capaz de pesar até 30 kg, 

com precisão de 1 g, aferida pelo Instituto de Pesos e Medidas do Paraná 

(IPEM/PR); acondicionada em sacos plásticos individuais identificados e numerados, 

armazenada em frente a cada baia das matrizes pertencentes ao T2.  De acordo 

com análise bromatológica (Tabela 1), cada g de SAUP fornece 113,74 mg de ferro. 

A um consumo voluntário de 20 g de SAUP por leitão, calcula-se a ingestão de 2,27 

g de ferro por leitão durante o período total de fornecimento de SAUP.  A forma 

química do ferro suplementado via SAUP foi ferro quelatado aos  aminoácidos 

metionina e lisina.   

No décimo segundo dia de vida, finalizado o consumo de SAUP por parte das 

leitegadas do tratamento T2, todos os leitões pertencentes aos dois tratamentos 

foram individualmente pesados e iniciou-se o fornecimento de ração pré-inicial 

minipeletizada (1.5 mm de diâmetro), no sistema ad libitum, até o vigésimo primeiro 

dia de vida, quando ocorreu o desmame de todas as leitegadas dos dois 

tratamentos.  
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O resultado de análise bromatológica de amostra do SAUP é apresentado a 

seguir, na Tabela 1. 

 

TABELA 1 –   COMPOSIÇÃO  BROMATOLÓGICA DO SUPLEMENTO ALIMENTAR ULTRA 
PRECOCE RICO EM FERRO QUELATADO EM PÓ (SAUP), OFERECIDO 
AOS LEITÕES DO TRATAMENTO T2.  

Análise Resultado 

Umidade (%) 4,19 

Proteína Bruta (%) 6,86 

Extrato Etéreo (%) 12,68 

Fibra Bruta (%) 3,16 

Cinzas (%) 20,85 

Cálcio (%) 0,42 

Fósforo (%) 0,19 

Sódio (%) 0,30 

Zinco (mg/kg) 123 

Ferro (g/kg) 113,74 

Cobre (mg/kg) 49 
 Fonte: Tectron Nutrição e Saúde Animal Ltda. 
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3.6. VARIÁVEIS AVALIADAS 

 

3.6.1. Peso vivo dos leitões 

Foram avaliados os pesos individuais dos leitões que compõem as leitegadas 

envolvidas nos dois tratamentos nos dias 01, 12 e 21 de vida, totalizando três 

pesagens individuais durante a fase de aleitamento. Também foi realizado igual 

procedimento de pesagem individual de leitões que compõem as leitegadas dos dois 

tratamentos durante o período de permanência na creche, respectivamente nos dias 

28, 35, 42, 49 e 56 de vida, perfazendo um total de 08 pesagens individuais por 

leitão no período compreendido entre o nascimento e a saída da creche.  

As pesagens foram realizadas sempre no período da manhã, respeitando-se a 

mesma sequência de baias a terem seus leitões individualmente  pesados. 

Para realização das pesagens individuais, foi utilizada uma balança digital de 

mesa, previamente aferida pelo IPEM/PR, com capacidade máxima de pesagem de 

30 kg  e com precisão de 1 g. 

  

3.6.2. Taxa de hemoglobina  

Após limpeza e desinfecção realizada com algodão e solução desinfetante a 

base de álcool 70%, da base da orelha de cada leitão, por praticidade, foram 

colhidas amostras individuais de sangue fresco através de punção venosa (SISSON 

et al.,  1986). Optou-se por sangue venoso em detrimento a sangue arterial pelo fato 

de que as veias subcutâneas frequentemente visível na superfície externa convexa 

da orelha, são as únicas convenientes para injeção intravenosa e venopunção 

(SANKARI, 1983). A veia auricular lateral é preferida: corre ao longo da borda lateral 
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do pavilhão auricular até fazer uma anastomose na extremidade com uma veia 

semelhante que acompanha a borda medial (BARONE, 1978). Utilizou-se agulhas 

tamanho 20 mm x 7 mm, dispensando a necessidade do uso de seringas e 

anticoagulantes, pois as amostras foram analisadas na própria granja, evitando  

armazenamento e transporte. Depois de realizada a punção local, uma leve pressão 

com os dedos foi realizada, estimulando o fluxo sanguíneo local e facilitando a 

colheita de cada amostra de sangue. Foram realizadas três colheitas de cada leitão, 

nos dias 01, 12 e 21 de vida, totalizando três amostras analisadas individualmente 

por leitão. As respectivas análises rápidas de taxa de hemoglobina in vitro foram 

realizadas na granja, na própria sala de maternidade, com utilização de fotômetro 

digital importado de acordo com o sistema patenteado B-Hemoglobina HemoCue. 

O sistema B–Hemoglobina HemoCue foi utilizado para determinação 

quantitativa   rápida  de hemoglobina sanguínea, utilizando-se um fotômetro portátil 

medindo 16.0 cm x 21.0 cm x 9.0 cm, com peso de 1 kg, especialmente 

desenvolvido para esta finalidade, denominado Fotômetro B–Hemoglobina 

HemoCue, o qual realiza sua função de leitura rápida, com o auxílio de microcuvetas 

especialmente desenvolvidas para esta finalidade, denominadas Microcuvetas B-

Hemoglobina Hemocue.  De acordo com a temperatura ambiente, o resultado da 

análise rápida da taxa de hemoglobina mostra-se no visor digital do fotômetro em 15 

a 45 segundos após introdução da microcuveta contendo a amostra de sangue. 

Sangue capilar venoso, arterial ou sangue total podem ser utilizados. 

O procedimento de uso do fotômetro digital e interpretação dos dados obtidos 

foram realizados de acordo com metodologia descrita por MAKAREM et al. (1974). O 

sistema B–Hemoglobina HemoCue constiste de microcuvetas contendo reagentes 
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na forma seca destinados a receber amostra de sangue para análise rápida no 

fotômetro portátil. A microcuveta colhe a quantidade de 10 uL de sangue fresco por 

amostra. Para cada amostra analisada, utilizou-se uma microcuveta. Após único uso, 

a microcuveta utilizada foi descartada. Nenhuma diluição sanguínea fez-se 

necessária. O fotômetro é fornecido com calibração de fábrica, de acordo com o 

método hemiglobina-cianida (HiCN), reconhecido como método de referência 

internacional para determinação da concentração total de hemoglobina no sangue. 

O princípio da metodologia utilizada para que o fotômetro realize a leitura rápida, 

consiste em deoxicolato de sódio que hemolisa os eritrócitos e libera a hemoglobina. 

O Nitrito de sódio converte a hemoglobina em metahemoglobina, que em conjunto 

com radical azide (N3
-) de sódio, forma azidemetahemoglobina. A absorbância é 

medida em dois comprimentos de onda (570 e 880 mm) para compensar a turbidez 

da amostra. A metodologia permite uma amplitude de leitura de valor de 

hemoglobina de 0 g/L até 256 g/L ou de 0 mmol/L até 15.9 mmol/L (VANZETTI, 

1966). 

A colheita de sangue para análise rápida da taxa de hemoglobina foi realizada 

sempre no período da manhã, imediatamente após a pesagem individual de cada 

leitão, respeitando-se a mesma sequência de baias a terem seus leitões com 

amostras de sangue individualmente  colhidas. A temperatura ambiente durante as 

colheitas e análises foram dentro da amplitude recomendada pelo fabricante para 

perfeito funcionamento do equipamento: + 15 ºC a + 40 ºC  (WALLACH, 1970). 
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3.6.3. Taxa de glicemia  

Da mesma punção realizada para colheita de amostra de sangue para análise 

rápida da taxa de hemoglobina in vitro, foram colhidas as amostras para análises 

individuais rápidas da taxa de glicemia in vitro. As análises rápidas de mensuração 

da taxa de glicemia foram realizadas individualmente nos dias 01, 12 e 21 de vida, 

totalizando três análises individuais por leitão. As respectivas análises foram 

realizadas na granja, na própria sala de maternidade, utilizando um monitor portátil 

digital para análise rápida de glicemia denominado Accu-Chek Active (TIETZ, 1990). 

O monitor utilizado possui dimensão portátil, 11.8 cm x 4.3 cm x 2.2 cm, 

pesando 56 g. O intervalo de medição da taxa de glicose é de 10 a 600 mg/dL ou 0.6 

a 33.3 mmol/L. Quando ativado, emite um breve sinal sonoro ao reconhecer a 

amostra e inicia-se o teste. Os resultados das análises individuais foram obtidos em 

5 a 7 segundos, apresentados em visor digital de cristal líquido. O volume sanguíneo 

necessário para cada análise de sangue foi de 1 a 2 uL, retirado com auxílio de tiras 

específicas denominadas tiras testes Accu-Chek Active. Cada tira permite uma 

análise. Após único uso, a tira utilizada foi descartada. A temperatura ambiente 

durante as colheitas e análises foram dentro da amplitude recomendada pelo 

fabricante para perfeito funcionamento do equipamento: + 10 °C a + 40 °C (MARKS 

et al., 1961). 

A colheita de sangue para análise de glicemia foi realizada sempre no período 

da manhã, individualmente por leitão, imediatamente após a colheita de sangue para 

análise da taxa de hemoglobina, respeitando-se a mesma sequência de baias a 

terem seus leitões com amostras de sangue individualmente colhidas.  
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3.6.4.  Mortalidades, Artrites e Diarréias na maternidade 

Foram compilados comparativamente os percentuais de ocorrências de 

mortalidades, animais com incidência de artrites e de diarréias ao longo de toda a 

permanência das leitegadas no período de maternidade, para cada tratamento 

avaliado. 

 

3.7. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O teste foi delineado em blocos casualisados, considerando a ordem de ciclos 

reprodutivos das matrizes como sendo os blocos, divididos em dois tratamentos de 8 

matrizes suínas cada. Os leitões, com acompanhamento individualizado ao longo do 

experimento, foram considerados as unidades experimentais, totalizando-se 88 

repetições por tratamento. 

 Objetivando verificação de adequação à normalidade, foi utilizado o teste de 

Shapiro – Wilk (SHAPIRO, 1968). Para distribuições que adequarem-se à curva 

normal de Gauss, as variáveis dependentes foram comparadas estatisticamente pelo 

Teste de Student-Newman-Keuls, ao nível de 5% conforme sugere PIMENTEL 

(2000). Para as variáveis que não apresentaram distribuição normalizada, análises 

não-paramétricas foram realizadas. Utilizou-se para a comparação os Testes Não-

Paramétricos Kolmogorov-Smirnov (Kolmogorov, 1941; Smirnov, 1939 e 1948) e de 

Mann-Whitney (Mann e Whitney, 1947). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As variáveis dependentes:  pesos dos leitões, taxas de hemoglobina e taxas de 

glicemia adequaram-se, não apresentando diferença estatística significativa (P > 

0,05) pelo Teste de Shapiro-Wilk, à Curva Normal de Gauss, permitindo avaliações 

paramétrica por análise de variância.  

As variáveis dependentes de percentuais de mortalidades, de artrites e de 

diarréias na maternidade não apresentaram distribuição normalizada, conforme o 

mesmo teste (P < 0,05), demandando pelas análises não-paramétricas. 

 

 

4.1. COMPORTAMENTO PRODUTIVO EM MATERNIDADE 

Inicialmente a expectativa para a efetiva manifestação do consumo de um 

suplemento alimentar sólido por parte dos leitões em idade tão precoce (dois dias de 

vida) foi o desafio superado, uma vez que historicamente os suplementos 

alimentares ou rações pré-iniciais existentes não possuem características técnicas 

que estimulem os leitões a um consumo alimentar precoce. 

A presença de edemas e/ou processos inflamatórios e contaminantes na região 

do pescoço são desencadeantes de reações inflamatórias e febris, que podem 

desestimular ou inibir a mamada por parte dos leitões. Nesta mesma linha de 

raciocínio, uma menor incidência de casos de artrites, (74.94% menos, 

comparativamente ao observado no T1), conforme demonstrado na Tabela 8 e 

Figura 4, contribui para uma melhor firmeza dos membros posteriores e anteriores, 

determinando um firme posicionamento com melhor sucção de leite. Estes dois 

fatos, associados ou não, podem levar a uma  maior ingestão de colostro e de leite. 
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4.2.  PESO MÉDIO DOS ANIMAIS 

Ao longo do experimento, quando comparados os tratamentos, não foram 

observadas diferenças estatísticas significativas entre os pesos médios dos animais  

Os resultados estão demonstrados nas  Tabela 2 e  Figura 1. 

TABELA 2 -  EVOLUÇÃO      DOS     PESOS   (g)   AO      LONGO    DO    PERÍODO   DE       
AVALIAÇÃO,  EM  FUNÇÃO  DA  FORMA  DE  ADMINISTRAÇÃO  DE FERRO 
AOS LEITÕES. 

Idade (dias) 1 12 21 28 35 42 49 56 

Dextrano 1.711 3.801 6.114 6.969 10.090 13.812 18.678 24.462 

SAUP 1.772 3.942 6.417 7.337 10.484 14.253 19.171 25.045 

CV % 18,77 16,72 19,92 19,71 18,52 17,69 16,68 14,52 

Prob. 0,2123 0,1497 0,1066 0,0829 0,1706 0,2390 0,3011 0,2822 

 

Também não foram observadas diferenças estatísticas significativas entre os 

pesos médios dos animais, em função da interação entre os tratamentos e os sexos 

dos leitões.  Os resultados estão demonstrados na Tabela 3. 

 

 

TABELA 3 – EVOLUÇÃO DOS PESOS (g) AO   LONGO   DO  PERÍODO  DE AVALIAÇÃO,    

                     EM  FUNÇÃO  DA  INTERAÇÃO  ENTRE  A FORMA DE ADMINISTRAÇÃO   
DE FERRO E SEXO DOS LEITÕES. 

TRATAMENTOS SEXO 1 12 21 28 35 42 49 56 

DEXTRANO F 1.698 3.822 6.237 6.948 9.994 13.748 18.573 24.329 

DEXTRANO M 1.723 3.783 6.001 6.989 10.178 13.871 18.774 24.582 

SAUP F 1.743 3.914 6.409 7.314 10.400 14.144 19.022 24.818 

SAUP M 1.807 3.975 6.425 7.363 10.581 14.381 19.344 25.308 

Média   1.743 3.873 6.268 7.153 10.288 14.036 18.928 24.760 

CV%  18,77 16,72 19,92 19,71 18,52 17,69 16,68 14,52 
 

             Estes resultados permitem inferir que não houve diferença estatística entre 

os dois suplementos de ferro utilizados quanto a variável peso médio dos animais, 
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sexados ou não, evidenciando a segurança na substituição da atual forma de 

suplementação de ferro (dextrano injetável) pelo prático fornecimento via 

arraçoamento seco.   

FIGURA 1 – EVOLUÇÃO DOS PESOS (g) AO LONGO DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, EM 
FUNÇÃO   DA   FORMA   DE  ADMINISTRAÇÃO  DE  FERRO AOS LEITÕES.  
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4.3. TAXA DE HEMOGLOBINA SANGÜÍNEA 

Em animais alimentados com SAUP, a concentração de hemoglobina 

sangüínea foi significativamente superior (P < 0,05), nas avaliações realizadas aos 

12 e 21 dias de idade, comparativamente ao grupo com administração de ferro 

dextrano ( Tabela 4 e Figura 2), demonstrando a efetividade da suplementação na 

prevenção de quadro anêmico em leitões lactantes. 

 

TABELA 4 – EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA SANGÜÍNEA (g/L) 
AO LONGO DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, EM FUNÇÃO DA FORMA DE 
ADMINISTRAÇÃO DE FERRO AOS LEITÕES.  

Idade (dias) 1 12 21 

Dextrano 82,19 100,28 117,56 

SAUP 84,63 104,12 121,98 

CV % 14,50 10,22 9,91 

Prob. 0,1807 0,0141 0,0129 

 

Para mesma avaliação bioquímica, analisando os dados dos animais sexados, 

a concentração de hemoglobina foi significativamente superior (P < 0,05) para as 

fêmeas recém nascidas destinadas ao grupo SAUP. Aos doze dias de vida, os 

machos alimentados com SAUP tiveram a concentração de hemoglobina 

significativamente superior (P < 0,05). Na última avaliação, realizada no dia do 

desmame, as fêmeas alimentadas com SAUP obtiveram a concentração de 

hemoglobina significativamente superior (P < 0,05) (Tabela 5).   
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TABELA 5 – EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA SANGÜÍNEA (g/L) 
AO LONGO DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, EM FUNÇÃO DA INTERAÇÃO 
ENTRE A FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DE FERRO E SEXO DOS 
LEITÕES.  

TRATAMENTOS SEXO 1 12 21 

DEXTRANO F 81,56b 100,98ab 119,73ab 

DEXTRANO M 82,76b 99,64b 115,5b 

SAUP F 87,86a 103,80ab 123,92a 

SAUP M 80,86b 104,50a 119,71ab 

Média   83,26 102,23 119,74 

CV %  14,50 10,22 9,91 
Letras distintas em uma mesma coluna diferem significativamente pelo teste de 
Student-Newman-Keuls, com 95% de confiabilidade. 

EGELI e FRANSTAD (1998) consideraram que a suplementação de ferro para 

leitões por via oral na primeira semana de vida é inadequada e isto já havia sido 

confirmado por estudos de FURUGOURI (1975) e VAN KEMPEN (1987). Estes 

pesquisadores encontraram uma diminuição na concentração de hemoglobina no 

sangue, observando que em até 48,3% dos animais testados ocorria uma maior 

incidência de leitões anêmicos, indicando claramente a insuficiente ingestão 

voluntária dos suplementos orais contendo alta concentração de ferro. Entretanto, 

SVOBODA et al. (2003), concluíram que o acesso voluntário a novos  produtos  

contendo ferro quelatado com aminoácidos prevene o aparecimento de anemia na 

maioria dos leitões desmamados, resultando em uma intensidade de crescimento 

comparável a dos leitões recebendo ferro dextrano injetável, confirmando os dados 

já obtidos por EGELI et al. (1998b).  Sendo o principal uso do ferro no organismo a 

sua incorporação na hemoglobina, a qual utiliza 60 a 80% do ferro orgânico 

absorvido (MILLER et al., 1981), a medida do valor de hemoglobina circulante  

parece ser o melhor indicativo da taxa de absorção orgânica do mineral ferro. A 

concentração adequada de hemoglobina no sangue integral está em 100g/L, 

enquanto que 80g/L sugere um valor limiar para manifestação de quadro anêmico 
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ferroprivo. Valores iguais ou abaixo de 70g/L indicam quadro anêmico 

(ZIMMERMAN, 1980). 

FIGURA 2  – EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA SANGÜÍNEA 
(g/L) AO LONGO DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, EM FUNÇÃO DA 
FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DE FERRO AOS LEITÕES.  
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4.4. TAXA DE GLICEMIA  

A disponibilização de um suplemento alimentar aos leitões, SAUP, logo ao 

segundo dia de vida, com efetivo consumo deste produto, possibilitou aos leitões do 

grupo (T2), uma maior concentração sangüínea de glicose (P < 0,05), em detrimento 

aos leitões com administração intramuscular de ferro dextrano (Tabela 6 e Figura 3).  

Comparado com recém nascidos humanos ou borregos, o leitão recém nascido 

possui pouca reserva energética corporal, geralmente menor que 2%  (MELLOR e 

 

a 

b 

b 

a 
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COCKBURN, 1986). Portanto, a reserva energética nestes leitões recém nascidos é 

limitada (LE DIVIDICH et al., 1994). A inadequada ou insuficiente ingestão de fontes 

energética em precoce estágio de vida, leva às conseqüências da exaustão das 

reservas energéticas, traduzidas por hipoglicemia, hipotermia e morte (LE DIVIDICH 

e NOBLE, 1981). Relaciona-se a menor taxa de mortalidade dos leitões 

pertencentes ao grupo (T2) com a maior taxa de glicemia analisada. O precoce 

consumo de SAUP, além de leite materno, forneceu aos leitões uma fonte extra de 

nutrientes, uma vez que em sua composição bromatológica, além de ferro, outros 

micro e macro minerais, assim como fontes de proteína, extrato etéreo, fibra bruta e 

cinzas foram encontradas (Tabela 1). 

TABELA 6  –  EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE SANGÜÍNEA (mg/dL) AO 
LONGO DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, EM FUNÇÃO DA FORMA DE 
ADMINISTRAÇÃO DE FERRO AOS LEITÕES.  

Idade (dias) 1 12 21 

Dextrano 87,62 84,37 88,57 

SAUP 88,51 95,97 93,30 

CV % 6,11 8,30 5,01 

Prob. 0,2733 0,0001 0,0001 

 

Para a mesma avaliação bioquímica da taxa de glicemia, analisando os dados 

dos animais sexados, não foram observadas variações estatísticas significativas 

para os lotes machos ou fêmeas dos  tratamentos T1 e T2 ao nascimento. A taxa de 

glicemia foi superior para machos e para fêmeas (P < 0,05) pertencentes ao 

tratamento T2 (SAUP) na segunda mensuração, realizada aos doze dias de vida, 

assim como na última avaliação, realizada no dia do desmame (vigésimo primeiro 

dia de vida). (Tabela 7).   
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TABELA 7 – EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE SANGÜÍNEA (mg/dL) AO 
LONGO DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, EM FUNÇÃO DA INTERAÇÃO 
ENTRE A FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DE FERRO E SEXO DOS 
LEITÕES.  

TRATAMENTOS SEXO 1 12 21 

DEXTRANO F 87,76 84,46b 88,63b 

DEXTRANO M 87,49 84,29b 88,51b 

SAUP F 88,06 95,88a 93,37a 

SAUP M 89,02 96,07a 93,21a 

Média   88,08 90,18 90,93 

CV %  6,11 8,30 5,01 
Letras distintas em uma mesma coluna diferem significativamente pelo teste de  
Student-Newman-Keuls, com 95% de confiabilidade. 

FIGURA 3  –  EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE SANGÜÍNEA (mg/dL) AO 
LONGO DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, EM FUNÇÃO DA FORMA DE 
ADMINISTRAÇÃO DE FERRO AOS LEITÕES.  
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Os quelatos de ferro tem um efeito duradouro e imediato sobre a taxa glicêmica 

(Figura 3), por permanecerem intactos no trato gastrintestinal (TGI) através de um 

complexo altamente estável (SMITZ e MÜLLER, 1971), o que possibilita uma alta 

taxa de absorção, eficientemente ultrapassando as barreiras intestinais  por estarem 

ligados a peptídeos simples (ASHMEAD, 1993) . 
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4.5. MORTALIDADES, ARTRITES E DIARRÉIAS NA MATERNIDADE 

  A inexistência de infiltrações de potenciais patógenos nos tecidos internos 

dos leitões, evidenciado pela inexistência da prática da realização de injeção 

intramuscular, proporcionaram aos leitões do tratamento com SAUP (T2), melhores 

condições sanitárias, ao se tratar de mortalidades, artrites e diarréias, houve uma 

diminuição estatisticamente significativa (P < 0,05) para as variáveis mortalidades e 

diarréias, conforme apresentado na Tabela 8 e Figura 4.  

TABELA 8 - OCORRÊNCIAS DE MORTALIDADES, ARTRITES E DIARRÉIAS, EM 
FUNÇÃO DA FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DE FERRO AOS LEITÕES. 

Ocorrências (%) Mortalidades Artrites Diarréias 

Dextrano 4,76 a 14,03 22,51 a 

SAUP 0,00 b 8,02 11,73 b 

Prob. 0,0265 0,2612 0,0435 

% Diferença - 74,94 91,90 
 

 

Reações inflamatórias pela aplicação do ferro injetável em  leitões são comuns 

em granjas, observando-se que no local da aplicação do ferro dextrano existe uma 

nítida ação do sistema reticulo-histiocístico, sendo o ferro primeiramente captado 

pelas células fagocitárias, podendo desencadear uma reação inflamatória (KOLB et 

al., 1992). O componente dextrano é decomposto pelas enzimas lisossômicas dos 

fagócitos e estocado como ferritina (KATKIEWICZ et al., 1986). O ferro liga-se a 

transferrina e só então é levado às áreas onde é necessário (MURRAY et al., 2000). 

A ocorrência de leitões anêmicos, com quadros diarréicos ou aumento na taxa de 

mortalidade, em grupos de animais que receberam ferro dextrano injetado no sétimo 

dia é relatado por IBEN (1998), estando de acordo com achados de LEMACHER e 

BOSTEDT (1995) e pode ser explicado pelo atraso na utilização do ferro na síntese 
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de hemoglobina e aumento no uso de ferro por microorganismos indesejáveis 

presentes no trato digestório. 

 

FIGURA 4 – OCORRÊNCIAS DE MORTALIDADES, ARTRITES E DIARRÉIAS, EM 
FUNÇÃO DA FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DE FERRO AOS LEITÕES. 
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5. CONCLUSÕES 

Considerando-se as condições em que foi realizado o presente trabalho e os 

resultados deste experimento, pode-se concluir que: 

A utilização de suplemento alimentar ultra precoce rico em ferro quelatado em 

pó (SAUP) é efetivo no controle de anemia ferropriva em leitões. 

O fornecimento de SAUP determina maiores concentrações sangüíneas de 

hemoglobina e de glicose.  

A utilização de SAUP reduz a mortalidade e problemas sanitários nas 

leitegadas durante o período de amamentação.  

A utilização de SAUP substitui o uso das aplicações injetáveis de ferro 

dextrano. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A musculatura do pescoço, livre de processos inflamatórios e/ou edematosos, 

relacionada com a livre mobilidade da musculatura local, sugere melhorar a ingestão 

diária de leite. A quantificação comparativa da maior disposição em efetuar 

movimentos de sucção nos tetos, bem como mensurações diretas ou indiretas da 

ingestão de leite por parte dos leitões dos dois tratamentos deverá ser avaliada.  

A utilização de um comedouro específico para fornecimento de SAUP é parte 

integrante do sucesso no uso desta tecnologia. Os comedouros tradicionais 

encontrados nas granjas possuem a borda externa alta, objetivando evitar 

desperdícios de rações em leitões com 10 a 20 dias de vida, o que, em se tratando 

de leitões recém nascidos, pode dificultar o acesso destes ao suplemento, pois não 

visualizam o fundo do comedouro tradicional, uma vez que a linha dos olhos dos 

leitões está mais baixa a altura da borda externa do comedouro tradicional. Então, 
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os leitões simplesmente desviam o comedouro tradicional, independentemente do 

seu conteúdo, e casos de anemia podem ocorrer.    

O consumo de SAUP permite estimular os leitões à uma alimentação sólida 

farelada em uma tenra fase de vida. Após o término do consumo de SAUP, ao 

décimo segundo dia de vida, foi ofertada ração pré-inicial aos leitões das baias dos 

dois tratamentos. Os leitões SAUP já estavam habituados às idas ao comedouro e 

ao contato com fonte alimentar seca, o que facilitou o início do consumo da ração 

pré-inicial. Os leitões pertencentes ao tratamento T2 (SAUP) apresentaram, na 

média geral, maior taxa de desaparecimento de ração por leitegada (TDR). Os 

dados coletados demonstram uma TDR de 114g/leitão para o T2 frente a uma TDR 

de 101g/leitão para o T1. A taxa de desaparecimento de ração é a somatória da 

quantidade de ração consumida por leitegada, somada à quantidade de ração 

desperdiçada por leitegada, dividida pelo número de leitões por leitegada e dividida 

pelo número de dias arbitrado (neste caso, do dia doze ao dia vinte e um de vida dos 

leitões).  

Relaciona-se a menor taxa de mortalidade dos leitões pertencentes ao grupo 

(T2) com a maior taxa de glicemia encontrada, quadrática durante o período de 

consumo do suplemento alimentar ultra precoce rico em ferro em pó, diferentemente 

do constatado nos leitões pertencentes ao grupo (T1) ferro dextrano: leitões com 

maior taxa de glicemia são menos sonolentos e menos apáticos, possuem maior 

viabilidade e disposição para mamar e tornam-se ágeis frente aos esmagamentos 

não intencionais realizados pela matriz.    

Observou-se na condução deste experimento que a mão-de-obra é facilitada 

em função da comodidade de arraçoamento e da praticidade de fornecimento deste 
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suplemento alimentar, quando comparado ao trabalho de apanha individual de cada 

leitão para aplicação de injeção de ferro dextrano.  

A utilização de SAUP é uma nova ferramenta nutricional e de manejo, por 

estimular os leitões a um consumo alimentar em fase precoce de vida; é higiênico, 

por eliminar o manejo de apanha e de manipulação animal individual; é seguro, por 

evitar os riscos inerentes à aplicação de injetáveis em animais vivos não sedados; e 

enquadra-se nas modernas regras européias para o bem estar animal. 
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