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RESUMO
Granjas suinícolas localizadas nos Estados de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso foram objeto de um ensaio de 

monitoramento sanitário por meio da aplicação do Programa para Avaliação Patológica no Abate de Suínos, quando 

as lesões de cornetos nasais e de pulmões de suínos abatidos puderam ser quantificadas.   Realizado em São Gabriel 

do Oeste, Mato Grosso do Sul, o  ensaio envolveu a avaliação de cornetos nasais e pulmões de suínos abatidos na 

Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltda. – Frigorífico Aurora, no período de maio de 2002 a outubro de 2003. A 

amostra constituiu-se de 2.044 cornetos nasais e 5.975 pulmões de animais provenientes de 31 granjas de Mato Grosso do 

Sul e cinco de Mato Grosso. Dentre as granjas situadas em Mato Grosso do Sul,  24 eram de ciclo completo e sete eram 

unidades de terminação. Todas as cinco granjas situadas em Mato Grosso eram de ciclo completo. A pneumonia enzoótica 

foi constatada em 43,3% dos pulmões examinados, e a rinite atrófica em 60,9% dos animais. Diferentes prevalências 

foram observadas quando os grupos de granjas eram analisados separadamente. Nas granjas situadas no Estado de Mato 

Grosso,  a rinite atrófica estava presente em 50% dos animais e a pneumonia enzoótica em 32,7%. Nas granjas de ciclo 

completo situadas em São Gabriel do Oeste, MS e região circunvizinha, os percentuais de rinite atrófica e pneumonia 

foram de 63,6% e 46,4%, respectivamente. Para as granjas de terminação de São Gabriel do Oeste e região, os percentuais 

foram 60,5% para rinite atrófica e 57,6% para pneumonia. Quanto aos índices de severidade das doenças, nas granjas de 

ciclo completo, situadas em São Gabriel do Oeste e região, observou-se que foram de 0,77 e 0,54 para a rinite atrófica 

e pneumonia, respectivamente. Para as granjas classificadas como Unidades de Terminação e Unidades Produtoras de 

Leitões, esses mesmos índices foram de 0,73 e 0,66. O significado para tais dados é que os três grupos se encontram 

no limiar da faixa de risco, carecendo, portanto, de avaliação complementar com exames clínicos e da performance do 

rebanho. Para a pneumonia, os índices encontrados foram 0,54 para as granjas de ciclo completo situadas em São Gabriel 

do Oeste, 0,66 para as granjas Unidades Produtoras de Leitões dessa mesma região, e de 0,30 para as de ciclo completo 

situadas em Mato Grosso. Embora a pneumonia não seja uma ameaça para esse último grupo, evidências de outros fatores 

de risco recomendariam medidas específicas destinadas a impedir uma evolução negativa.

Palavras-chave: Suínos. Rinite atrófica. Pneumonia enzoótica. Prevalência. Índice.
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1        INTRODUÇÃO

As doenças respiratórias dos suínos têm sido 

objeto de estudos há várias décadas (SWITZER, 1967; 

CARTER, 1988; BLOOD; RADOSTITS, 1991; SOBES-

TIANSKY; MATOS ; SOUZA, 1993). Apesar disso e dos 

esforços para o seu controle, elas continuam  como 

um importante desafio da suinocultura tecnificada. 

De grande impacto econômico para a 

produção mundial de suínos, o complexo doenças 

respiratórias dos suínos engloba a pneumonia en-

zoótica dos suínos, a pleuropneumonia e a rinite 

atrófica dos suínos (BRITO et al., 2003; SILVA, 

2003). O complexo é responsável por atraso no 

crescimento, baixa eficiência alimentar, letargia, 

anorexia, febre, tosse e dispnéia (DALLA COSTA 

et al., 2000; PIFFER et al., 1981)

A dimensão do problema respiratório nas 

granjas suinícolas tem sido avaliada mediante plano 

de monitoramento sanitário feito por meio do acom-

panhamento de abate nos frigoríficos. A avaliação 

anatomopatológica, na linha de matança, permite 

a qualificação e quantificação das lesões do apare-

lho respiratório, especialmente nos cornetos nasais 

(rinite atrófica progressiva) e nos pulmões (pneu-

monias). Criado pelo Centro Nacional de Pesquisa 

de Suínos e Aves (CNPSA), em Concórdia (SC), e 

denominado de Programa de Avaliação Patológica 

no Abate (PROAPA), a estratégia tem sido utilizada 

tanto na pesquisa como na observação clínica (SO-

BESTIANSKY; MATOS; SOUZA; 2001). De fato, ela 

permite a padronização de informações em casos 

de doença clínica e subclínica, em sua forma aguda 

ou crônica, mostrando-se extremamente útil em 

muitas investigações dessa natureza, principalmente 

como útil ferramenta no monitoramento sanitário de 

granjas produtoras de suínos. O acompanhamento 

do abate é, de fato, uma das mais importantes roti-

nas de monitoramento sanitário de uma granja, ao 

permitir a avaliação anatomopatológica e a coleta 

de material para diagnóstico laboratorial, quando 

necessário (SOBESTIANSKY; MATOS; SOUZA, 

2001). Contudo,  o benefício mais importante ad-

vindo de um bom acompanhamento de abate é a 

possibilidade de avaliação do grau de extensão e da 

prevalência de determinados problemas sanitários 

na granja em questão, servindo como ferramenta 

para revisão e reformulação de estratégias de mane-

jo sanitário, programas de vacinações e medicação 

utilizados. O conhecimento da prevalência e índices 

de severidade das doenças respiratórias permite o 

estabelecimento de estratégias de ação preventiva 

e subsidia os órgãos de defesa sanitária animal com 

um fluxo de informações contínuas sobre a saúde da 

população suinícola.

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar, 

em nível de frigorífico, a viabilidade de implantação 

de um sistema de monitoramento sanitário para 

operar de forma sistemática e contínua na colheita, 

análise e interpretação de dados que contribuam 

para a tomada de decisões quanto ao cronograma 

profilático e terapêutico de cada granja. 

2         MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado na Coo-

perativa Central Oeste Catarinense Ltda – Frigorífico 

Aurora, a qual mantém parceria com a Cooperativa 

Agropecuária São Gabriel do Oeste (COOASGO). 

Ambas estão localizadas às margens da Br-163, 

próximas à cidade de São Gabriel do Oeste, MS. A 

primeira é responsável pelo abate de aproximada-

mente 1.100 suínos/dia, com peso vivo médio de 

100Kg. Os animais abatidos são de raças mestiças, 

criados em sistema de confinamento por associados 

da COOASGO, que é responsável pela organização 

e assistência técnica aos suinocultores.
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A avaliação das enfermidades respiratórias 

nas granjas suinícolas de São Gabriel do Oeste e re-

gião foi feita empregando-se os métodos descritos 

em trabalhos realizados pela EMBRAPA, pelo Cen-

tro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves (CNPSA) 

em Concórdia,SC, que padronizam os índices de 

lesões para pneumonia enzoótica dos suínos e rini-

te atrófica dos suínos pelo Programa para Avaliação 

Patológica no Abate de Suínos (PROAPA) (SOBES-

TIANSKY; MATOS; SOUZA; 2001).

Foram examinados os cornetos nasais de 

2.044 animais para se determinar a prevalência 

de rinite atrófica dos suínos e o índice de rinite 

atrófica progressiva; e os pulmões de 5.975 ani-

mais, para determinar a prevalência e o índice de 

pneumonia enzoótica dos suínos. 

2.1       RINITE ATRÓFICA

2.1.1    Prevalência de rinite atrófica 

progressiva 

O critério de avaliação dos cornetos na-

sais foi o da apreciação visual dos cornetos (AVC), 

método esse que permite o diagnóstico da doença 

nos rebanhos afetados e a determinação do grau 

de severidade das lesões. Anotados os resultados 

do AVC em 2.044 cornetos nasais, foi possível 

chegar-se à prevalência da rinite atrófica progressi-

va, mediante a multiplicação por 100 do resultado 

da divisão do número de cornetos com lesões pelo 

número de cornetos examinados, de acordo com 

o recomendado por Sobestiansky, Matos e  Sou-

za, 2001. Desde que o escore assim obtido não 

permite definir a gravidade do problema, fez-se 

necessário o estabelecimento do índice de rinite 

atrófica progressiva (IRAP).

2.1.2    Índice de Rinite Atrófica 

Progressiva:

A determinação desse índice está baseada 

no número de animais examinados e nos graus de 

alterações dos cornetos nasais. O IRAP é, portan-

to, a média ponderada do número de cornetos 

em cada grau de lesões em relação ao número 

total de cornetos nasais avaliados pelo método 

AVC (resultado da divisão do número de animais 

em cada categoria de lesão pelo número total de 

animais observados). A interpretação dos escores 

encontra-se embasada nos critérios estabelecidos 

por Brito et al. (1993), modificados para atender 

particularidades do presente trabalho (Quadro 1).   

IRAP INTERPRETAÇÃO

0
• Rebanhos livres de rinite 
atrófica progressiva

Até 0,50

• Rebanhos em que a rinite 
atrófica está presente, porém não 
constitui uma ameaça
• Fica evidenciado que existem 
fatores de risco que, quando 
não corrigidos, a rinite atrófica 
progressiva pode evoluir e o 
índice atingir valores maiores

De 0,51 até 0,84

• Limiar da faixa de risco
• A definição do risco 
desses rebanhos deve ser 
complementada com base 
na avaliação clínica e na 
performance

Acima de 0,84

• Caracteriza rebanhos em que 
a rinite atrófica progressiva é um 
problema, tanto maior quanto 
mais elevado for o índice

Quadro 1. Critérios de interpretação dos valores 
obtidos como Índice para Rinite Atrófica 
Progressiva (IRAP).

Fonte: Brito et al. (1993) (modificado)
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2.2      PNEUMONIA ENZOÓTICA

2.2.1    Prevalência de Pneumonia 

Enzoótica

Os pulmões de 5.975 animais foram ava-

liados no período de maio de 2002 a outubro de 

2003. A avaliação levava, sempre, em considera-

ção a presença ou não de hepatização em cada 

um dos sete lobos pulmonares. Para o cálculo da 

prevalência de pneumonia enzoótica, o número 

de pulmões com hepatização foi multiplicado 

por 100 e o resultado dividido pelo número de 

pulmões examinados, conforme preconizado por 

Sobestiansky, Matos e Souza (2001).

2.2.2    Índice para Pneumonia Enzoótica

Tendo-se em conta que cada um dos sete 

lobos pulmonares corresponde a diferente percen-

tual em relação ao peso total do órgão, para se 

calcular o índice de pneumonia foi necessário que 

antes se realizasse uma estimativa do volume atin-

gido pela hepatização pulmonar. Obtido esse volu-

me, os animais examinados foram distribuídos em 

seis diferentes categorias de percentuais de volume 

pulmonar afetado e o índice de pneumonia (IPP) 

foi estabelecido de acordo com o preconizado por 

Sobestiansky, Matos e Souza (2001).  Segundo esses 

autores, o IPP é o resultado da divisão do índice 

total pelo número de animais examinados.

A interpretação do índice para pneumo-

nia enzoótica obedeceu aos critérios estabeleci-

dos por Dalla Costa et al. (2000), modificados 

para atender a particularidades do presente 

trabalho (Quadro 2) .   

IPP INTERPRETAÇÃO

Até 0,55 Rebanhos livres de pneumonia

De 0,56 
a 0,89

Rebanhos em que a pneumonia está 
presente, porém, não constitui uma 
ameaça
Fica evidenciado que existem fatores de 
risco e, caso não corrigidos, a pneumonia 
pode evoluir e o índice atingir valores 
maiores

De 0,90 
acima

Representa situação ruim, com ocorrência 
grave de pneumonia, tanto maior quanto 
mais elevado for o índice

Quadro 2. Critérios de interpretação dos valores obtidos 
no cálculo do índice para pneumonia (IPP).

Fonte : Dalla Costa et al. (2000) (modificado)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, o objetivo do trabalho era 

conhecer a prevalência e os índices de severidade 

das principais doenças respiratórias das granjas 

situadas no município de São Gabriel do Oeste, 

MS e região circunvizinha. A decisão por incluir 

animais provenientes de granjas de ciclo completo 

instaladas no Estado de Mato Grosso deveu-se à 

constatação de que, dentre os abatidos diariamen-

te pelo Frigorífico Aurora, 200, aproximadamente, 

tinham essa procedência. Justifica-se, dessa ma-

neira, a inclusão desse grupo na análise dos dados 

do presente trabalho. Por outro lado, a modalida-

de de produção em ciclo completo, com unidades 

de produção de leitões e unidades de terminação 

isoladas, cujas formas de manejo se diferenciam 

entre si, no município de São Gabriel do Oeste 

e região circunvizinha, justificou a decisão de se 

proceder à análise dessas granjas em grupos sepa-

rados. Assim, os resultados estão  apresentados em 

quatro grupos (Tabela 1).
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Tabela 1. Prevalência e índice de rinite atrófica progressiva (RAP) e de pneumonia observados em granjas suinícolas 
localizadas em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, no período de maio de 2002 a outubro de 2003  

Nº de 
Granjas

Nº de cornetos 
nasais 

examinados

Nº de 
pulmões 

examinados

Prevalência 
de RAP

(%)

Prevalência 
de 

Pneumonia
(%)

Índice 
de RAP

Índice de 
Pneumonia

1-Granjas de São 
Gabriel do Oeste e 
região, com Ciclo 
Completo

24 1.069 2.755 63,6 46,4 0,77 0,54

2-Granjas de 
Terminação de São 
Gabriel do Oeste que 
recebem leitões das 
UPLs

07 519 1.649 60,5 57,6 0,73 0,66

3-Granjas de Mato 
Grosso, com Ciclo 
Completo

05 456 1.571 50 32,7 0,66 0,3

4-Composição Geral 
dos grupos 1, 2 e 3. 36 2.044 5.975 60,9 43,3 0,73 0,51

No grupo 1 estão incluídas as granjas de ciclo completo, do município de São Gabriel do Oeste; no grupo 2, as granjas 
de terminação de São Gabriel do Oeste que recebem leitões de unidades de produção de leitões; no grupo 3, as granjas 
de Mato Grosso com ciclo completo e no grupo 4, a composição geral dos grupos 1, 2 e 3.

Nas 24 granjas do grupo 1, foram exa-

minados 1.069 cornetos nasais e verificou-se que 

34,4% não apresentavam lesões macroscópicas 

de rinite atrófica e que os demais apresentavam 

lesões em grau 1 (54,8%); grau 2 (9,8%) e grau 

3 (0,7%). Calculado o índice para a rinite atrófica 

progressiva (IRAP), observou-se que esse grupo se 

situou em 0,77. Dos 2.755 pulmões examinados, 

53,6% não apresentavam lesões macroscópicas 

sugestivas de pneumonia enzoótica e, no restante, 

se observaram 40,8% com grau 1 de lesão, 4,9% 

com grau 2 e 0,5% com grau 3, todos de acordo 

com o percentual de extensão de hepatização 

pulmonar. O índice para Pneumonia (IPP) dessas 

granjas foi calculado em 0,54.

Nas sete granjas do grupo 2 foram ob-

servados 519 cornetos nasais. Observou-se que 

39,5% não apresentavam lesões macroscópicas 

para rinite atrófica, enquanto 50,4% apresenta-

vam alterações em grau 1, 7,7% em grau 2 e 2,3% 

em grau 3. O índice para rinite atrófica calculado 

nesse grupo foi de 0,73. Dos 1.649 pulmões exa-

minados, 42,4% apresentavam-se livres de lesões 

para pneumonia enzoótica; 50,5 apresentavam 

grau 1 de lesão pulmonar; 5,2% grau 2 e 1,2% 

grau 3. O índice para pneumonia apurado para 

esse grupo situou-se em 0,66.

Nas cinco granjas do grupo 3, a preva-

lência encontrada na observação de 456 cornetos 

nasais foi de 50% para rinite atrófica. Estratificada, 

a distribuição era 35,7% com grau de lesão 1, 

12,5% com grau 2 e 1,7% com grau 3. O índice 

para rinite atrófica nos animais de Mato Grosso foi 

de 0,66. Dos 1.571 pulmões examinados, 77,3% 

não apresentavam lesões sugestivas de pneumonia 

enzoótica, enquanto 22,9%, 1,3% e 0,2%, respec-

tivamente, apresentavam grau 1, 2 e 3 de lesões, 

considerando-se a extensão de hepatização pul-

monar. O índice de Pneumonia dos animais pro-

venientes de Mato Grosso situou-se em 0,3.

Na composição geral dos grupos citados, 

foram examinados 5.975 pulmões e 2.044 corne-

tos nasais, sendo que se detectou a prevalência 

de 43,3% de Pneumonia Enzoótica e 60,9% de 
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rinite atrófica. Dos 2.044 cornetos nasais observa-

dos, 49,4% apresentavam lesões de grau 1; 9,8% 

de grau 2 e 1,3% de grau 3. Dos 5.975 pulmões 

observados, 56,7% não apresentavam lesões ma-

croscópicas sugestivas de pneumonia enzoótica; 

38,8% tinham grau 1 de lesões; 4% grau 2 e 0,3% 

grau 3 (Tabela 1). 

4        CONCLUSÃO

A rinite atrófica dos suínos e a pneumonia 

enzoótica dos suínos são enfermidades prevalen-

tes em granjas suinícolas do município de São Ga-

briel do Oeste e região circunvizinha, justificando 

a adoção da prática de monitoria sanitária, pelo 

Programa para Avaliação Patológica no Abate de 

Suínos (PROAPA).

A prevalência e os índices de rinite atró-

fica progressiva e de pneumonia encontrados em 

granjas suinícolas do município de São Gabriel do 

Oeste e região circunvizinha são indicadores sufi-

cientes para alertar os produtores e a assistência 

médico veterinária quanto à necessidade de revi-

são dos seus planos de manejo sanitário. 

A utilização do Programa para Avaliação 

Patológica no Abate de Suínos (PROAPA), para 

identificação e quantificação dos níveis de lesões 

respiratórias poderá contribuir para a redução de 

perdas ocasionadas, seja racionalizando o uso de 

intervenções terapêuticas, seja reduzindo o uso 

de antibióticos ou planejando adequadamente as 

ações preventivas quanto às práticas de manejo e 

sanidade. Como tal deve envolver todas as granjas 

situadas no município as quais abatem seus ani-

mais nos frigoríficos locais.

ABSTRACT
Pig premises located in Mato Grosso do Sul and Mato 
Grosso states, in Brazil, have been subject of a disease 
survey, through application of a Gross Pathology 
Evaluation Program in Slaughter Houses (PROAPA, as 
it is called in Brazil), when nasal turbinates and lung 
lesions were quantified. Performed in São Gabriel 
do Oeste County (MS), in Brazil, the survey was 
characterized by evaluation of turbinates and lungs of 
pigs slaughtered at Aurora Abattoir, during the period 
of May 2002 through October 2003. Samples were 
composed of 2.044 turbinates and 5.975 lungs of pigs 
coming from 31 premises located in Mato Grosso do Sul 
and five in Mato Grosso. Among the premises located 
in Mato Grosso do Sul, 24 were full cycle premises and 
seven were finishing units. All five premises located in 
Mato Grosso were full cycle. Enzootic pneumonia was 
observed in 43,3% of the evaluated lungs, while atrophic 
rhinitis were present in 60,9% of the pigs. Prevalence 
differences were observed when groups of premises 
were analyzed separately. In the premises situated in 
Mato Grosso, atrophic rhinitis was present in 50% of the 
animals and enzootic pneumonia in 32,7%. In the full 
cycle premises situated in São Gabriel do Oeste (MS) and 
neighboring regions, the percentages of atrophic rhinitis 
and pneumonia were 63,6% and 46,4%, respectively. 
To the finishing premises in São Gabriel do Oeste and 
neighboring region the percentages were 60,5% to 
atrophic rhinitis and 57,6% to pneumonia. As far as 
the severity score of the diseases were concerned, in 
the full cycle premises situated in São Gabriel do Oeste 
and neighboring region, it has been observed that scores 
were 0,77 e 0,54 to atrophic rhinitis and pneumonia, 
respectively. To premises classified as finishing units and 
baby pigs production units (UT/UPL), scores were 0,73 
and 0,66, respectively. The meaning for such a set of 
data is that all three groups were at a high level of risk, 
claiming for a better clinical evaluation and performance 
analyses. As far as pneumonia was concerned, the scores 
were 0,54 for full cycle premises located in São Gabriel 
do Oeste, 0,66 for UPL premises from that same region, 
and 0,30 for full cycle premises located in Mato Grosso. 
Even though pneumonia is not a real challenge for this 
group, additional risk factors would recommend specific 
measures to avoid a negative evolution.
Key words: swine. atrophic rhinitis. pneumonia. 
prevalence. and lesion scores.
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