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RESUMO 

Foram utilizados 288 leitões de 24 matrizes, distribuídos em delineamento em 

blocos casualizados, com quatro tratamentos, seis repetições, com 12 leitões por 

unidade experimental (leitegada), com objetivo de avaliar diferentes programas de 

aplicação de ferro dextrano sobre o desempenho, escore fecal e coloração de pele de 

leitões no período de aleitamento. Os tratamentos consistiram em: T200_000; 

T200_100; T200_200 e T100_100 nos quais, os valores corresponderam, 

respectivamente, em mg, à aplicação da primeira dose de ferro dextrano no primeiro dia 

após o parto e à segunda dose no 10º dia de idade. Não foi observada diferença para os 

parâmetros de peso, ganho de peso diário e conversão alimentar. Os leitões que foram 

submetidos aos tratamentos T200_000 e T200_200 tiveram maior consumo de ração, 

enquanto dos tratamentos T200_100 e T100_100 foram menores. No período de 10 a 22 

dias, os leitões do tratamento T100_100 obtiveram maior escore fecal e dos tratamentos 

T200_100 e T200_200 foram menores. Ao 10º dia de idade dos leitões, o menor valor 

de luminosidade (L*) da orelha foi no tratamento T200_100 e no tratamento T100_100 

obtive maior valor. A maior intensidade da cor vermelha (a*) na orelha foram nos 

tratamentos T200_000, T200_100 e T200_200 e os menores valores foi no tratamento 

T100_100. Na tonalidade e no parâmetro b* do pernil e focinho o tratamento T100_100 

foi que apresentou menor valor. No 22º dia de idade dos leitões, o maior valor de b* e 

tonalidade da orelha foi do tratamento T100_100. O maior valor de b* do focinho foi no 

tratamento T100_100 e do tratamento T200_000 e T200_200 obtiveram os menores 

valores. Na tonalidade do focinho foi encontrado maior valor no tratamento T100_100, 

e no tratamento T200_200 foi obtido menor valor. Conclui-se que todos os tratamentos 

são eficientes na prevenção da anemia ferropriva em leitões lactentes. Porém, os leitões 

que receberam 200 mg de ferro dextrano no 1º dia de idade e 100 mg no 10º dia, 

demonstraram ser mais eficientes para controlar a anemia ferropriva. 

Palavras chave: aleitamento, consumo, coloração de pele, diarreia, dose, ganho de peso 
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ABSTRACT 

It was used 288 piglets from 24 matrices, distributed in a randomized block 

design, with four treatments, six replicates, with 12 piglets per experimental unit (litter), 

in order to evaluate different iron dextran application programs on the performance, 

fecal score and skin coloration of piglets during the breastfeeding period. Treatments 

consisted of: T200_000; T200_100; T200_200 and T100_100 in which the values 

corresponded respectively to mg, application of the first dose of iron dextran on the first 

day after delivery and the second dose on the 10th day of age. No difference was 

observed for the parameters of weight, daily weight gain and feed conversion. The 

piglets that were submitted to treatments T200_000 and T200_200 had higher feed 

consumption, while the treatments T200_100 and T100_100 had lower consumption. In 

the period from 10 to 22 days, the piglets from the T100_100 treatment obtained a 

higher fecal score and the treatments T200_100 and T200_200 were smaller. At the 

10th day of age of the piglets, the lowest light value (L*) of the ear was in the 

T200_100 treatment and in the T100_100 treatment, was it obtained a higher value. The 

highest intensity of the red color (a*) in the ear was identified in the T200_000, 

T200_100 and T200_200 treatments and the lowest values were observed in the 

T100_100 treatment. In the tonality and in the parameter b * of the hind leg and muzzle 

the treatment T100_100 was that ones that presented lower value. At day 22 of the 

piglets, the highest value of b* and ear tonality was the T100_100 treatment. The 

highest b* value of the snout was in the T100_100 treatment and the T200_000 and 

T200_200 treatments obtained the lowest values. In the muzzle tonality, a higher value 

was found in the T100_100 treatment, and in the T200_200 treatment the value 

encountered was lower. It was concluded that all treatments are efficient in the 

prevention of iron deficiency anemia in lactating piglets. However, the piglets that 

received 200 mg iron dextran in the first day of age and 100 mg in the 10th day 

demonstrated to be more efficient in controlling iron deficiency anemia in piglets. 

Keywords: breastfeeding, consumption, skin color, diarrhea, dose, weight gain 
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1. INTRODUÇÃO 

A suinocultura brasileira está em crescente desenvolvimento tecnológico, 

permitindo aumento de produtividade, expresso no maior número de leitões produzidos 

por matriz por ano, na redução da conversão alimentar e no aumento do ganho de peso 

dos leitões.  

O Brasil é o quarto maior produtor e exportador mundial de carne suína, com 

produção média anual de 3.731 e exportação de 732 milhões toneladas em 2016. A 

região Sudeste abriga o segundo maior rebanho de suínos do país, com plantel de 350 

mil matrizes, onde se destaca Minas Gerais, que conta com 273 mil matrizes, 

alcançando a quarta posição no país. Também em Minas Gerais existe forte prevalência 

da produção independente, cerca de 77% (ABCS, 2016). 

O consumo per capita de carne suína no Brasil comparando se o ano 2016 em 

relação ao ano 2015, caiu cerca de 4,7%, sendo este em torno de 15,1 e 14,4 kg/hab/ano, 

respectivamente (ABPA, 2017).  O custo da carne suína é um dos entraves ao aumento 

do consumo no Brasil, uma vez que o baixo poder aquisitivo de grande parte da 

população brasileira impede o seu consumo.  

Diante dos avanços tecnológicos dentro da suinocultura, deve-se ter grande 

atenção aos aspectos relacionados ao melhoramento genético, sanidade, instalações e 

ambiência, bem como ao manejo a que os animais estão sendo submetidos e, 

principalmente, no manejo relacionado com a nutrição.  

A nutrição mineral de suínos é pouco pesquisada. Contudo, os minerais 

participam do metabolismo basal é constituinte de células e tecidos, sendo essenciais 

para a saúde e o desempenho dos animais (MONTEIRO, 2006).  

No caso de leitões, os microminerais participam de uma série de processos 

bioquímicos vitais ao crescimento e desenvolvimento numa fase de grandes mudanças 
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fisiológicas e imunológicas. A suplementação adequada nessa fase certamente gerará 

reflexos no futuro desempenho produtivo e reprodutivo (PISSININ, 2016). 

O elemento químico ferro assume posição de destaque na nutrição micromineral, 

pois é o de maior exigência dietética para os leitões no período neonatal devido a uma 

série de fatores, tais como a baixa transferência de ferro da mãe através da placenta, do 

colostro, do leite; a reduzida reserva de ferro no nascimento; e a rápida velocidade de 

ganho de peso inicial quando comparado a outras espécies (ALLEN, 2005; 

MONTEIRO, 2006). Por outro lado, o excesso pode elevar a manifestação de doenças 

de origem bacteriana, que causam diarreia e poliartrite. Já a deficiência, pode ocasionar 

o aparecimento de anemia ferropriva, redução no ganho de peso e a redução na 

resistência imunológica. 

Existem várias formas de suplementação de ferro. Pela facilidade de manejo, 

normalmente tem sido feita aplicação de compostos orgânicos de ferro aos leitões, 

geralmente dextrano, por injeções subcutâneas ou intramusculares na região do pescoço, 

feitas em duas aplicações ou em uma única dose.  

Neste contexto, existe na literatura lacunas na pesquisa para determinar os níveis 

e a frequência de aplicação de ferro dextrano em leitões neonatos. Logo, objetivou-se 

através deste estudo avaliar diferentes programas de aplicação de ferro dextrano sobre o 

desempenho, escore fecal e coloração de pele de leitões no período de aleitamento. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Importância do ferro para leitões 

Durante o período de gestação, ocorre pouca transferência de ferro através da 

placenta e, após os leitões nascerem, eles possuem uma pequena reserva principalmente 

hepática. São aproximadamente 50 mg para biossíntese de hemoglobina no início de sua 

vida, sendo variável em função do tipo de suplementação que a porca recebeu durante a 

sua gestação (BERTECHINI, 2006). 

Segundo Luiggi (2011), a necessidade diária situa-se entre 7 e 16 mg nas 

primeiras semanas de vida, conflitando com Almeida et al. (2007) e Coalho et al. 

(2010), que afirmam ser a necessidade diária de ferro de 5 a 10 mg/dia, simplificando 

com média diária de 7 mg/dia. Esta reserva seria esgotada rapidamente, podendo não 

ultrapassar mais que cinco dias para leitões maiores da leitegada (BERTECHINI, 2006; 

STRESSER, 2016). 

 Leitões que são mantidos em piso cimentado e que não recebem algum tipo de 

suplementação de ferro, não tem acesso ao solo e se alimentam exclusivamente de leite 

materno, recebem apenas 1 mg de ferro/litro de leite. Assim, ocorre um déficit de ferro 

e rapidamente os leitões desenvolvem a anemia ferropriva, e, consequentemente, podem 

ocorrer elevadas mortes (CRUZ, 2016). 

 A taxa de mortalidade pode chegar entre 6% a 60% em decorrência da anemia, 

pois os leitões possuem um pico de demanda entre a segunda e terceira semanas de 

vida, com progressão da diminuição de ferro sérico e estado anêmico (BHATTARAI & 

NIELSEN, 2015). Isso ocorre devido à diminuição na biossíntese de hemoglobina caso 

alguma fonte de ferro não for fornecida (STARZYNSKI et al., 2013; ALMEIDA et al., 

2016). 
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 Leitões que são alimentados somente através do leite, são supridos com 10 a 

20% das necessidades reais dos leitões, ou seja, 80 a 90% restantes devem ser 

mobilizados dos depósitos de ferro do organismo (ALMEIDA et al., 2007; LARRUBIA 

et al., 2016). Assim, os leitões necessitam de uma suplementação após o nascimento, 

objetivando promover adequada quantidade deste mineral para a manutenção do nível 

de hemoglobina, evitando a anemia ferropriva e altas taxas de mortalidade (QUEVEDO 

et al., 2009; CRUZ, 2016). 

 Nos leitões, a deficiência de ferro induz ao estabelecimento da anemia 

rapidamente, já que há baixa transferência de ferro através da placenta, do colostro e do 

leite, o que está associado à baixa reserva de ferro ao nascimento, favorecendo o 

aparecimento da anemia (HARVEY, 2012 apud CRUZ, 2016).  

Outra forma também utilizada para estimar a necessidade de ferro dos leitões é 

relacioná-la com o ganho de peso, ou seja, na primeira semana de vida existe a 

necessidade de 21 mg de ferro/kg de ganho de peso, de forma que durante esta fase para 

um ganho de 1,5 kg, tem-se uma demanda de 31,5 mg de ferro na semana, sendo 80% 

utilizada para biossíntese de hemoglobina (MOURA, 2008). 

No entanto, Almeida et al. (2007) consideram que aproximadamente 40 mg de 

ferro precisam ser absorvidos para cada quilograma de peso para manter a concentração 

de hemoglobina em 10g/dL
-1

. 

O uso de ferro em leitões neonatos tem contribuído de maneira significativa para 

a melhoria do desempenho zootécnico da suinocultura, pois gera rápida velocidade de 

ganho de peso inicial comparada a outras espécies, ou seja, tornando essencial a 

aplicação suplementar de ferro, como preventivo da anemia ferropriva e evitando a 

mortalidade em leitões neonatos, já que este mineral é importante pré-requisito para 

formação da hemoglobina (STRESSER, 2016). 
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2.2. Função do ferro 

 O ferro (Fe) é o elemento de transição mais importante do meio biológico, tem 

como uma das funções no organismo, ser componente da hemoglobina nas células 

vermelhas do sangue, na forma de íon ferroso, que é responsável pelo transporte de 

oxigênio dos pulmões para os tecidos via circulação arterial e o retorno de gás 

carbônico (CO2) via circulação venosa (MONTEIRO, 2006; REIS, 2015). O ferro na 

forma ferrosa, está presente na mioglobina nos músculos, que é necessária para o 

funcionamento muscular incluindo o músculo cardíaco, o qual possui prioridade no 

aporte de suplemento de ferro. 

 Segundo Nelson & Michael (2014), o ferro também 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). 

 Na hemoglobina, o ferro está no estado ferroso (Fe
2+

), e encontra-se situado no 

centro do anel porfirínico, que constituindo um grupo prostético denominado heme 

(ferro-porfirina), o qual se encontra ligado à parte polipeptídica propriamente dita 

denominada globina (Figura 1). A mioglobina que apresenta aproximadamente ¼ da 

massa supramolecular da hemoglobina e tem maior afinidade por oxigênio. As 

peroxidases e a catalase apresentam ferro no estado férrico (Fe
3+

) e liberam o oxigênio 

dos peróxidos. As enzimas citocromo-oxidases da mitocôndria atuam na transferência 

de elétrons, devido à oxidação reversível do ferro (Fe
2+ 
Fe

3+
). Outras enzimas 

também contém ferro, essas são a xantina oxidase, NADH-citocromo redutase e 

succinato desidrogenase (ALVES et al., 2008).  
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Figura 1 – Estrutura do heme com destaque para o íon de ferro como centro de 

coordenação e os nitrogênios porfirínico como sítios coordenantes 

Fonte: Moreira, 2011 

 

 O mineral ferro está relacionado à proliferação celular, à produção e deposição 

de radicais de oxigênio e peróxidos, aos hormônios de ação sistêmica e à defesa imune 

(LUIGGI, 2011). O ferro está associado com a enzima ribonucleotídeo redutase 

(envolvida na síntese de DNA) e também é encontrado nas enzimas envolvidas na 

síntese e degradação de aminas biogênicas (hidroxilases de tirosina e triptofano), com 

mieloperoxidases dos leucócitos e a triptofano oxigenasse (ALVES et al., 2008). 

 As 24 enzimas envolvidas com o ciclo do ácido tricarboxílico (Ciclo de Krebs) 

contêm ferro nos seus sítios ativos ou o possuem como um cofator essencial, de modo 

que é um elemento vital para o metabolismo energético e corporal como um todo, 

estando também diretamente relacionado com a formação de melanina (MCDOWELL e 

CONRAD, 1991 apud LUIGGI, 2011). 

O ferro está envolvido na produção de ácido clorídrico (HCl) pelo estômago, e 

sua deficiência reduz a digestibilidade de proteínas (MATEOS et al., 2004; LUIGGI, 

2011), explicando a importância da suplementação deste mineral para um bom 

desenvolvimento do suíno. 
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 No organismo animal, o ferro está presente no suíno adulto em níveis entre 2,5 a 

4,0 g, dos quais aproximadamente 60 a 70% são encontrados como componentes da 

hemoglobina, 10% como componente da miosina e actinomiosina e 20% encontra-se 

armazenado no fígado, baço e medula óssea na forma de ferritina, uma β-globulina e 

como componente da hemossiderina (LUIGGI, 2011).  

 O pouco de ferro restante no organismo se encontra no soro, na forma de 

transferrina (transporte plasmático), catalase e citocromos (enzima), na placenta e útero 

na forma de uteroferrina (transporte placentário) e no leite na forma de lactoferrina 

(BERTECHINI, 2006).  

 

2.3. Deficiência de ferro no organismo 

 Em sistemas de criação de suínos, em condições de nutrição adequadas, a 

deficiência de ferro é rara, exceto quando ocorrem perdas sanguíneas ou ocorrem 

distúrbios resultantes de infestações parasitárias ou outras doenças (COALHO et al., 

2010). 

 A fase mais crítica de deficiência de ferro está associada aos leitões neonatos, já 

que são criados em sistema de confinamento e em função do leite materno apresentar 

baixa concentração de ferro. Portanto, é necessária a suplementação deste mineral após 

o nascimento, visando à prevenção da anemia ferropriva (STRESSER, 2016; 

LARRUBIA et al., 2016). 

 Segundo Allen (2005) e Monteiro (2006), vários fatores influenciam no 

aparecimento da anemia ferropriva, tais como, a baixa estocagem de ferro no 

nascimento; a baixa transferência de ferro via placenta; a baixa concentração de ferro no 

leite materno; e o rápido crescimento após o nascimento, quando comparado ao 
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crescimento de outras espécies, já que estes multiplicam seu peso vivo por quatro ou 

cinco vezes a mais, deste seu nascimento até o desmame. 

 O colostro possui concentrações de ferro, que podem economizar uma parte da 

reserva no primeiro dia de vida do leitão (BERTECHINI, 2006; COALHO et al., 2010). 

Os leitões mais pesados e maiores competem com os leitões mais leves e menores pelos 

tetos de maior produção de leite. Consequentemente, o desenvolvimento é mais rápido; 

assim, com a não suplementação de ferro, os leitões menores e mais leves, seriam os 

primeiros a apresentar o quadro de anemia (BERTECHINI, 2006; MOURA, 2008). 

Essa deficiência acomete os leitões por volta das primeiras semanas de vida (VIOLA, 

2003). 

 A deficiência de ferro, além de representar anemia ferropriva, também está 

associada às alterações sanguíneas, redução no ganho de peso, apatia, incapacidade de 

resistência em esforço circulatório, alteração da taxa respiratória após exercício leve, e 

redução de apetite e de resistência a infecções (MONTEIRO, 2006; STRESSER, 2016). 

 Segundo Larrubia et al. (2016), o quadro típico de anemia ferropriva em leitões 

pode ser observado através do exame das mucosas. Os sinais da anemia crônica são o 

aparecimento de pelos ásperos, grosseiros e eretos e o enrugamento da pele. Os suínos 

ficam apáticos; a cabeça e as pálpebras ficam caídas; as orelhas e a cauda caem e ficam 

moles; ademais, animais anêmicos não apresentam as orelhas e o focinho rosados 

característicos (VIOLA, 2003). Os sinais clínicos estão associados a uma redução nas 

reservas de ferro, no fígado, rins e baço, sendo que um sinal de quadro agudo é a 

respiração dificultada (MOURA, 2008). 

 No caso de suínos, que apresentam alta velocidade de ganho de peso, podem 

apresentar morte súbita por anorexia, e podem, também, reduzir a resistência a doenças, 
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e problemas respiratórios e enterites podem ocorrer com frequência (MCDOWELL, 

1992 apud STRESSER, 2016). 

Underwood e Suttle (1999) apud Luiggi (2011) descreveram as etapas do quadro 

de anemia ferropriva. Primeiramente, ocorre a diminuição do ferro presente no fígado, 

rins e nos níveis de ferritina e hemossiderina, mas as variáveis sanguíneas permanecem. 

Posteriormente, ocorre alteração nos níveis das variáveis sanguíneas, com redução nos 

valores de hemoglobina, hematócrito, mioglobina, ferro sérico e índice de saturação da 

transferrina.  

Apesar da concentração de hemoglobina ser considerada muito útil para avaliar 

o status de ferro, sua redução ocorre apenas em deficiências mais severas. Portanto, não 

ajudaria no diagnóstico precoce de uma deficiência de ferro em estágio inicial 

(LARRUBIA et al., 2016). 

Ainda segundo Underwood e Suttle (1999) apud Luiggi (2011), na terceira 

etapa, ocorrem as deficiências em processos biológicos que utilizam enzimas ferro-

dependentes, como o transporte de oxigênio no sangue e músculos, síntese de 

hormônios de ação sistêmica e defesa imune, produção de ácido clorídrico (HCl), entre 

outras. Desencadeando o quadro clínico, caracterizados pelos sintomas, redução do 

consumo de alimento e crescimento, letargia, queda da imuno resistência e outros 

sintomas que indicam a anemia ferropriva. 

 A necessidade de adição 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 à maior ingestão diária de ferro, graças ao maior consumo de ração (LUIGGI, 2011; 

PISSININ, 2016). 

Animais com deficiência de ferro absorvem este mineral quase que diretamente 

para o sangue, sendo que pouca quantidade permanece na mucosa intestinal, enquanto 
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que animais com adequada quantidade deste mineral transferem apenas uma pequena 

parte dele através da mucosa epitelial intestinal para o sangue (CONRAD & CROSBY, 

1963; MOURA, 2008). 

 

2.4. Toxicidade do ferro 

A aplicação parenteral de ferro pode elevar a manifestação de doenças de origem 

bacteriana que causam diarreia e poliartrite (ALMEIDA et al., 2016). Tal fato pode ser 

devido à capacidade do ferro danificar diferentes tecidos, por catalisar a reação que 

converte peróxidos de oxigênio em íons radicais livres, destruindo membrana celular, 

proteínas e DNA (GROTTO, 2010). 

 Muitos trabalhos encontraram associação negativa entre o status de ferro e a 

ocorrência de infecções, de modo que os leitões deficientes em ferro são mais 

susceptíveis às endotoxinas produzidas pela Escherichia coli. Entretanto, outros estudos 

demostram que o excesso de ferro também favorece o crescimento bacteriano e 

prejudica o estado sanitário do animal (MATEOS et al., 2004; LUIGGI, 2011).    

 Segundo Puntarulo (2005), o excesso de ferro pode apresentar efeitos tóxicos, 

causando um estresse oxidativo, com danos à membrana lipídica irreversíveis, através 

de um aumento de radicais intermediários ricos em oxigênio, o que pode ser explicado 

pelas aplicações injetáveis de ferro dextrano, quando fornecido em uma única dose. 

Um nível excessivo de ferro, superior a 200 mg, administrado injetável ou por 

via oral, deverá ser evitado porque o ferro sérico não ligado, incentiva o crescimento de 

bactérias e resulta em maior susceptibilidade a diarreias e infecções, além de causar 

reduções na taxa de crescimento (KADIS et al., 1984 apud PISSININ, 2016). 

 A suplementação de ferro em excesso atinge a corrente sanguínea, sendo que o 

ferro livre excede a capacidade de transporte da transferrina, causando danos às 
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membranas celulares, causando lesão graves no coração, no fígado e nas glândulas, 

podendo levar até à morte (MOURA, 2008).  

 

2.5. Fatores que interferem na absorção do ferro 

Nos monogástricos, há vários fatores que afetam a absorção de ferro e sua 

biodisponibilidade, tais como a idade, uma vez que animais mais jovens absorvem 

melhor o ferro que animais mais velhos. Sobre o estado de oxidação do ferro, a forma 

ferrosa é mais bem absorvida que a forma férrica. Sobre a espécie animal, os suínos 

jovens absorvem melhor o ferro e sofrem mais com a anemia, que as demais espécies 

(BERTECHINI, 2006). No que se refere à dosagem, a absorção de ferro na 

hemoglobina tem uma relação inversa ao nível de dosagem; presença de outros 

nutrientes a dieta, tanto orgânicos como inorgânicos (STRESSER, 2016).  

Também pode afetar na absorção a proporção de outros minerais compostos na 

dieta, os quais podem interagir com o ferro, presença de outros metais que apresentam 

mais estados de oxidação na dieta, como o cobre, manganês, cobalto, cádmio, 

provavelmente em decorrência de competições por sítios de adsorção na mucosa 

intestinal e ainda conforme as condições do trato gastrintestinal (TGI), particularmente 

do duodeno, que é o principal sítio de absorção (ALVES et al., 2008). 

Oxalatos, fitatos, taninos e compostos fenólicos da dieta e a água alcalina 

promovem a formação de hidróxidos insolúveis, tornando o ferro indisponível para a 

absorção (LINDER, 1991 apud ALVES et al., 2008). 

 

 

 

 



 

12 

 

2.6. Metabolismo do ferro 

2.6.1. Absorção, transporte, armazenamento e excreção 

No organismo, o ferro representa cerca de 0,005% do peso vivo do animal, 

sendo que 57% deste conteúdo está na forma de hemoglobina, 30% células reticulo 

endoteliais (fígado, baço e medula), 7% na forma de mioglobina, 3,5% transferrina, 2% 

em outros órgãos e 0,5% em enzimas (catalase, peroxidase) (LEESON e SUMMERS, 

2011 apud ALVES et al., 2008). 

A ferritina é uma das formas de armazenamento do ferro no estado cristalizado e 

pode conter 23% de ferro (LEESON e SUMMERS, 2011 apud ALVES et al., 2008). 

O ferro é absorvido pelas células da mucosa epitelial duodenal que possuem 

estruturas vilosas para ampliar a superfície de absorção (GROTTO, 2008) e pode ser 

absorvido nos três estados, o ferroso (Fe
2+

), o férrico (Fe
3+

), e/ou como parte de um 

componente orgânico e/ou inorgânico (MONTEIRO, 2006). Os complexos com ferro, 

no estado ferroso (Fe
2+

) são mais solúveis, por isso são mais indicada para a 

suplementação (BERTECHINI, 2006; STRESSER, 2016). 

Segundo Grotto (2008), o conteúdo total de ferro no organismo é dividido em 

três partes: o ferro funcional (hemoglobina e mioglobina); o ferro de estoque (ferritina e 

hemossiderina); e o ferro de transporte (transferrina). 

 No processo de absorção do ferro, tem-se um controle absortivo na parede 

intestinal, o que é feito através da apoferritina. A absorção de ferro é maior quando se 

tem maior demanda deste mineral (MOURA, 2008). Nas fases iniciais de vida de um 

leitão, observa-se maior exigência de ferro, e é justamente nessa fase que se obtém uma 

melhor absorção. Nas fases seguintes, a exigência torna-se menor (BERTECHINI, 

2006; ALVES et al., 2008). Animais com deficiência de ferro também têm maior 

absorção, quando comparados com animais não deficientes (VIOLA, 2003). 
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A absorção é mais eficiente em pH entre 2 e 3,5. A absorção aumenta na 

presença de valina, histidina, ácido ascórbico, ácidos orgânicos (láticos, pirúvico e 

cítrico) e açúcares (frutose e o sorbitol), provavelmente pela formação de quelatos 

solúveis (ALENCAR et al., 2002). 

Segundo Torres (1969) apud Alves et al. (2008), o ferro é absorvido através de 

uma combinação com uma proteína transportadora na célula intestinal, o ferro liga-se a 

apoferritina para formar a ferritina. 

 O metabolismo do ferro é regulado pelo intestino, sendo que a eficiência de 

absorção é influenciada pela concentração de ferro nas células da membrana (GROTTO, 

2010). 

 Quando se tem maior necessidade de ferro, há uma maior quantidade de 

proteínas envolvidas no processo, como a proteína transportadora de metal divalente 

(DMT-1) e a ferroportina (FPT) (GROTTO, 2008). Ainda segundo Grotto (2008), a 

maior parte do ferro inorgânico está presente no estado de oxidação férrico (Fe
3+

) e é 

fornecida por vegetais e cereais. A aquisição do ferro na forma heme é proveniente da 

quebra da hemoglobina (Hb) e mioglobina contidas na carne vermelha. 

A Figura 2 ilustra uma célula intestinal e a localização das proteínas envolvidas 

no processo de absorção. O íon férrico (Fe
3+

) é reduzido no lúmen intestinal, pelos 

citocromos b duodenal ou Dcytb da membrana. O ferro ferroso (Fe
2+

) é transportado 

através da membrana do plasma pelo carredor divalente DMT-1 do metal. No interior 

das células, o ferro pode ser captado pela apoferritina e armazenado na forma de 

ferritina no próprio enterócito ou exportado através da extremidade basolateral pelo 

carreador do ferro ferroportina, sendo convertido ao ferro férrico (Fe
3+

) pela proteína 

hefaestina e transferido para o plasma que se associa à transferrina para a distribuição 
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aos tecidos (EZQUER et al., 2006;  ALVES et al., 2008; LUIGGI, 2011; GIGLIOTTI, 

2011). 

 

Figura 2 – O enterócito e as proteínas envolvidas na absorção do ferro. Dcytb: 

ferroredutase; DMT-1: Transportador de metal divalente-1; HCP-1: proteína 

transportadora do heme-1; Nu: núcleo; HFE: proteína da hemocromatose; 

TfR: receptor da transferrina 
 

Fonte: Grotto, 2008 

 

Uma proteína presente na membrana apical das células do duodeno foi descrita, 

recentemente, e denominada de Proteína transportadora do heme 1 (HCP-1). Esta 

proteína é responsável pela internalização do ferro-heme da dieta. Por este mecanismo, 

o ferro liga-se à membrana da borda em escova dos enterócitos duodenais e a HCP-1 

importa-o para o meio intracelular. Em um primeiro momento, este ferro-heme 

permanece ligado às membranas de vesículas no citoplasma da célula. Em seguida, o 

íon de ferro é liberado da protoporfirina pela heme oxigenasse. Liberado, este íon de 



 

15 

 

ferro se juntará com os íons de ferros não hemes que poderão ser armazenados na forma 

de ferritina ou irão para o sangue (GROTO, 2010; GIGLIOTTI, 2011). 

A transferrina é uma glicoproteína sintetizada e secretada pelo fígado, que 

possui dois sítios homólogos com alta afinidade pelo Fe
3+

, capaz de transportar até 12 

mg de ferro. Em geral apenas 3 mg de ferro é ligada, ou seja, 30% da transferrina está 

saturada com o ferro (GROTTO, 2008).  

Quando a capacidade de ligação da transferrina está totalmente saturada, o ferro 

pode circular livremente pelo sangue, na forma não ligada a transferrina. Desde modo, 

ele pode ser facilmente internalizado pelas células, provocando danos celulares 

(GIGLITTI, 2011). Segundo Grotto (2010) e Giglitti (2011), a proteína da 

hemocromatose (HFE) está relacionada com a regulação da absorção intestinal do Fe ao 

interagir com o receptor da transferrina (TfR) e detectar o seu grau de saturação, a 

hemocromatose (HFE) sinaliza ao enterócito se há ou não necessidade de absorção de 

ferro na luz intestinal. 

A transferrina circulante gera a Capacidade Total Ligante de Ferro (CTLF ou 

TIBC, “total iron binding capacity”), do sangue, enquanto o Grau de Insaturação de 

Ferro (GIF ou UBIC, “unsaturation iron binding capacity) reflete a proporção de 

apotransferrina (livre de ferro). (ALVES et al., 2008). 

Parte do ferro presente no enterócito, que não é transferido para a transferrina 

plasmática, será ligado a transportadores intracelulares e chegará à mitocôndria para 

múltiplas funções ou são perdidos pelas fezes, através da bile (bilirrubina) e pela 

descamação do epitélio, no processo de renovação epitelial, suor, urina e em condições 

patológicas (hemoglobinúria) (BERTECHINI, 2006; GROTTO, 2010),  

 Nos mamíferos, o transporte e armazenamento do ferro são mediados por três 

proteínas principais: transferrina; receptor da transferrina; e ferritina. A transferrina é a 
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proteína de transporte do ferro, que transporta no sangue o ferro absorvido da dieta, 

sendo liberado a partir das reservas do organismo, de forma a responder às necessidades 

dos tecidos (ALVES et al., 2008). 

 Quando o ferro encontra-se ligado a transferrina, a internalização é iniciada pela 

ligação do complexo receptor específico (TfR) presente na superfície da maioria das 

células. Os receptores da transferrina são glicoproteínas existentes nas membranas 

celulares, que captam o complexo transferrina-ferro, que é facilitada pelo pH 

extracelular de 7,4 (GIGLITTI, 2011). 

 Segundo Grotto (2008), dentro do citoplasma encontra-se a HFE, e esta liga-se 

ao TfR e este complexo é incorporado por endocitose em um vacúolo endocítico 

(endossoma). A bomba de prótons dependente de ATP reduz o pH, facilita a liberação 

do ferro, que permanece ligado ao seu receptor e o complexo apo Tf-TfR-HFE é 

reciclado de volta à superfície celular, quando a apo-Tf é liberada do TfR. 

 O ferro do vacúolo endocítico atravessa a membrana da vesícula e é liberado 

intracelularmente ao citoplasma, auxiliado pela DMT-1. Como o ferro encontra-se na 

forma de Fe
3+

, uma ferriredutase (Steap 3) recentemente descoberta promove a redução 

do ferro para Fe
2+

, de modo que seja transferido para o citoplasma pela DMT-1. O ferro 

será transportado à mitocôndria, onde a incorporação do ferro no anel de protoporfirina 

irá formar o heme, que unido com as cadeias globínicas irá formar a hemoglobina 

(ALVES et al., 2008; GROTTO 2008 e 2010; GIGLIOTTI, 2011). 

Estes receptores estão presentes em grande número nos percursores eritróides, 

placenta e fígado e parecem traduzir as necessidades celulares de fornecimento de ferro 

(ALVES et al., 2008). 

O ferro fica estocado do fígado, baço e medula óssea na forma de ferritina e 

hemossiderina. A ferritina é a proteína de armazenamento do ferro, providenciando uma 
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reserva mobilizável de ferro para a síntese de compostos que necessitam deste elemento.  

(ALVES et al., 2008). A hemossiderina é a forma degradada da ferritina, sendo esta a 

forma insolúvel de armazenamento. Isso ocorre quando a quantidade total de ferro no 

organismo é superior a que pode ser armazenado na forma de ferritina (GROTTO, 

2010; GIGLIOTTI, 2011). 

 

2.7. Transferência de ferro para o leite  

Segundo Moura (2008), a transferência de ferro plasmático para o leite ocorre 

inicialmente pelos receptores de transferrina (TfR), localizados nas células epiteliais 

secretoras da glândula mamária. A transferrina liga-se a um receptor e entra na célula 

onde se funde com os endossomos. O meio ácido facilita a liberação do ferro do 

complexo transferrina-receptor e a saída do íon de ferro é facilitada pelo transportador 

de metal divalente-1 (DMT1). Dentro da célula, o íon de ferro participa de inúmeros 

processos ou é exportado para o leite. O transporte para o leite ocorre pela ferroportina 

(FNP) localizada no retículo endoplasmático, que facilita o transporte do ferro 

intracelular dentro de uma vesícula. 

 O leite 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 apud MOURA, 2008). A 

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

que este mineral é um importante nutriente para bactérias entéricas. 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 apud MOURA, 

2008). 
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  O ferro reduzido (Fe
2+

) 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 (Fe
3+

) forma a ferritina. Uma vez liberado da 

ferritina e na forma reduzida (Fe
2+

), o ferro passa para a corrente circulatória (MOURA 

2008).  

Ainda segundo Moura (2008), o ferro é prontamente mobilizado, quando 

necessário, principalmente aquele ligado à ferritina, enquanto a transferrina está 

relacionada com seu transporte. O ferro no organismo apresenta-se sob duas formas: 

ferrosa (Fe
2+

) e férrica (Fe
3+

). A forma ferrosa é encontrada na hemoglobina, enquanto a 

férrica está armazenada na ferritina, além de estar combinada com a transferrina, a 

principal proteína transportadora de ferro no sangue. Após a absorção, o ferro é oxidado 

e pode ser armazenado pela ferritina nas células da mucosa intestinal ou captado pela 

transferrina e distribuído para outras células. A transferrina entrega o Fe
3+

 a vários 

tecidos para a formação de citocromos, hemoglobina e mioglobina. O ferro não 

utilizado é armazenado na ferritina (MONTEIRO, 2006). 

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

carregado até o fígado e é secretado na bile. A maior parte do ferro da bile é reabsorvida 

e reutilizada para formação de hemoglobina. Embora a excreção seja muito baixa, as 

quantidades perdidas são de importância nutricional para animais em fases de 

crescimento e de gestação (LUIGGI, 2011). Em condições fisiológicas normais, a 

excreção de ferro é mínima, sendo a maioria do ferro contido nas fezes proveniente do 

ferro não absorvido na dieta, sendo que não mais que 3% do total de ferro excretado é 

ferro disponível (ALVES et al., 2008; SALDANHA, 2008). 
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2.8. Formas de suplementação de ferro 

Para reposição e suplementação de ferro, o ideal seria o fornecimento diário e 

constante deste mineral. Existem várias formas diferentes de suplementação, que podem 

ser fornecida para suprir às necessidades dos leitões recém-nascidos, visando manter 

níveis adequados de hemoglobina e de armazenamento de ferro, deste o acesso à terra 

rica em ferro, aplicação de uma pasta antianêmica nas tetas das matrizes suínas, rações 

com sulfato ferroso (FeSO4), suplementação oral e aplicação de injeções 

intramusculares ou subcutâneas de compostos orgânicos, na região do pescoço dos 

leitões (BRUININX et al., 2000; WEI et al., 2005; STARZYNSKI et al., 2013; 

ALMEIDA et al., 2016). 

Vale ressaltar que a escolha do suplemento mais adequado depende de fatores 

como o formato ou estado do ferro que tem relação direta com algumas determinadas 

características como a solubilidade, tendo, portanto, uma relação direta com sua 

eficiência (LURRUBIA et al., 2016). Suplementos diferentes podem apresentar 

vantagens e desvantagens (COCATO et al., 2008). 

O método mais antigo de fornecimento de ferro para leitões é através de terra 

rica em ferro, proveniente de locais não contaminados, durante as primeiras semanas de 

vida dos leitões. Apesar de apresentar resultados satisfatórios no desempenho dos 

leitões a prática não é muita aceita em granjas tecnificadas. A quantidade de ferro na 

terra é variável, o manejo é aumentado devido à necessidade de trocar frequentemente a 

terra, por apresentar ferro em sua maior parte na forma férrica e desconhecimento da 

porcentagem do ferro presente na terra, que é absorvível e metabolizável (MOURA, 

2008).  

A utilização de pasta antianêmica nas tetas das porcas é um método de difícil 

implementação e não garante do consumo adequado de ferro a todos os animais da 
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leitegada. A suplementação através de rações com sulfato ferroso (FeSO4) é o meio 

adequado de suplementação. Porém, os leitões começam a ingerir alguma ração 

somente a partir de sete dias de idade, sendo que o período mais crítico é a primeira 

semana de vida (BERTECHINI, 2006). 

A forma quelatada apresenta maior biodisponibilidade e apresenta maior 

assimilação intestinal em relação às formas inorgânicas (COCATO et al, 2008; ALVES 

et al., 2008). Segundo estes autores, o ferro quelado com metionina assim como 

compostos de ferro microencapsulados com carboximetilcelulose promovem melhor 

conversão alimentar em leitões desmamados do que o FeSO4.7H2O não encapsulado. 

Rações com ferro na forma inorgânica mesmo oferecendo níveis altos para a 

fêmea no final da gestação, seja através da alimentação ou via parenteral, não ocorre 

nenhum aumento significativo na transferência placentária de ferro para o feto 

(PISSININ, 2016; STRESSER, 2016).  Segundo Bertechini (2006), a suplementação na 

forma orgânica para matrizes gestantes, faltando 30 (trinta) dias para o parto e 

prosseguindo até 21 dias pós-parto, poderia elevar as reservas hepáticas ao nascer e 

também o conteúdo no leite.  

Os estudos com minerais quelatados são promissores, embora alguns trabalhos 

não apresentam respostas diferentes quando se fornece o mineral na forma inorgânica, 

porém em maior concentração. A maior biodisponibilidade dos minerais quelatados 

propicia a redução do uso, minimiza o impacto ambiental, porém o custo elevado é um 

entrave (PISSININ, 2016). 

 As desvantagens da administração de ferro via oral estão associados ao fato de 

que a absorção não é completa, ocorrendo principalmente no duodeno, e somente de 10 

a 30% são absorvidos; a administração precisa ser diária, muitas vezes, individual, 

exigindo muita mão de obra; a absorção do ferro diminui em casos de doenças do 
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aparelho digestivo, além de poder provocar enterites e, inclusive, perdas de leitões por 

morte (MOURA, 2008). 

Pela facilidade de manejo, normalmente tem sido feita aplicação de compostos 

orgânicos de ferro nos leitões, geralmente dextrano, por injeções intramusculares na 

região do pescoço, feitas em duas aplicações de 100 mg no terceiro e décimo primeiro 

dia de vida do leitão ou em uma única dose de 200 mg aos três dias de vida. (MOURA, 

2008). 

Além das formas já mencionadas, a utilização de suplemento alimentar ultra 

precoce rico em ferro quelatado em pó (SAUP), na fase pré-inicial dos leitões, vem 

sendo testada com resultados promissores. Monteiro (2006), demonstra que animais 

recebendo SAUP apresentaram diminuição na incidência de mortalidades e de diarreias.  

Segundo Almeida (2006), observou que os níveis de ferro no fígado nos animais 

que receberam terra e SAUP foram inferiores numericamente do que os que receberam 

ferro dextrano. 

Almeida et al. (2007) avaliaram a eficiência de dietas contendo fitase e com 

ausência de suplemento micromineral e vitamínico, e redução dos níveis de fósforo 

inorgânico para suínos em fase de terminação. Constataram que a fitase, mesmo na 

ausência de suplementação, garantiu a manutenção de estoques de ferro do organismo, 

já que permite um melhor aproveitamento de nutrientes ao inviabilizar os fosfatos e 

fitatos que inibem a absorção de ferro. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi conduzido de acordo com os procedimentos éticos de 

pesquisa em animais, após aprovação pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), protocolo 044/2017. 
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 O estudo foi realizado em granja comercial de suínos, caracterizada como ciclo 

completo, localizada no município de Lagoa Dourada, Minas Gerais, no período de 

outubro a novembro de 2017. 

 O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com quatro 

tratamentos, seis repetições, com 12 leitões por unidade experimental (leitegada). Foram 

utilizados 288 leitões provenientes das 24 matrizes (linhagem comercial – TOPIGS) 

clinicamente saudáveis. A data prevista do parto foi o critério para a formação dos 

blocos. Cada bloco consistia doze matrizes, sendo os tratamentos distribuídos em quatro 

fêmeas com a mesma ordem de parto 1ª, 2ª ou 3ª, escolhidas de maneira aleatória, 

objetivando manter homogeneidade à distribuição de partos entre os tratamentos.  

Cada tratamento (Tabela 1) consistiu em um grupo de 72 leitões, os quais foram 

submetidos a frequências e doses diferentes de ferro dextrano (Dexiron, Fatec, Brasil – 

com concentração de ferro de 100 mg/mL). Em todos os tratamentos, a aplicação de 

ferro dextrano foi feita via intramuscular na região cervical. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos tratamentos experimentais  

Tratamentos 1 ª dose - um dia de idade 

(mg/leitão) 

2 ª dose - dez dias de idade 

(mg/leitão) 

T200_000 200 000* 

T200_100 200 100 

T200_200 200 200 

T100_100 100 100 

* Na segunda dose, os leitões receberam 1mL de soro fisiológico. 

 

  Oito dias antes da data prevista para o parto, as matrizes foram transferidas da 

gestação para a maternidade. Antes do alojamento das matrizes, a sala de maternidade 

foi lavada e desinfetada, ficando em vazio sanitário por quatro dias.  
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A instalação da maternidade apresentava cobertura de telha de zinco, forro de 

polietileno no teto, mureta lateral de alvenaria de 1,0 metro de altura, telas metálicas e 

cortinas de polietileno amarelo nas laterais. As matrizes foram alojadas em gaiolas 

metálicas. Aos leitões foi fornecido escamoteador frontal ao comedouro das matrizes, 

com piso de cimento e aquecimento por lâmpada incandescente. A parte oposta ao 

escamoteador consistia em um bebedouro tipo chupeta para cada leitegada e o 

bebedouro tipo bico de pato para matrizes foi acoplado ao lado do comedouro.  

A cela parideira era suspensa, com piso de plástico expandido vazado e com as 

laterais de ardósia, não permitindo o contato dos leitões de uma leitegada com a outra, 

assim reduzindo as chances de transmitir doenças entre leitegadas, tais como a diarreia. 

As propriedades físicas da ardósia tem alta durabilidade, sendo um material que possui 

elevada impermeabilidade (baixa porosidade), e facilidade de manutenção e limpeza. 

Desta forma, têm-se melhores condições de higiene e desinfecção, além da vantagem de 

poder ser parafusada, possibilitando ser montado e desmontado. O uso deste material 

pode ser uma forma de melhorar o ambiente nesta instalação (CASTRO et al., 2013). A 

limpeza dos corredores da sala de maternidade e das gaiolas das matrizes foi efetuada 

somente por meio de varrição. 

 No dia do parto, as matrizes não foram alimentadas e, do segundo dia em diante, 

receberam ração e estas foram formuladas para atender às exigências nutricionais 

propostas por Rostagno et al. (2017). A composição química da dieta utilizada na 

alimentação das matrizes está apresentada na Tabela 2. O consumo foi medido 

diariamente, pesando-se a quantidade de ração ofertada e diminuindo-se as sobras que 

eram pesadas no dia seguinte. A água foi fornecida à vontade nos bebedouros tipo pico 

de pato durante todo o período. Para as pesagens da ração, utilizou-se balança com 

sensibilidade de 1 g e capacidade máxima de 10.000 g. 
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Tabela 2 – Composição centesimal, energética e química da dieta utilizada na 

alimentação das matrizes a partir do 2º dia de lactação 

Ingredientes Composição centesimal 

Milho 57,44 

Farelo de soja 30,00 

Óleo  4,00 

Açúcar 4,00 

Fosfato bicálcico 1,70 

Calcário 1,30 

Sal  0,50 

Premix Vitamínico e Mineral
1
 0,50 

L-Lysine 0,19 

Vacci-Casco
®2

 0,10 

Cobrevacc
®3

 0,07 

L-Threonine 0,07 

Amoxan
®4

 0,06 

Prophorce
®5

 0,05 

DL-Metionina 0,02 

Total 100 

Composição calculada Valor nutricional 

Proteína Bruta (%) 18,60 

Energia Metabolizável (Kcal/kg
-1

) 3.468,12 

Lisina Total (%) 1,17 

Lisina Digestível (%) 0,99 

Cálcio (%) 1,0 

Fósforo Total (%) 0,64 

1 
Premix Vitamínico e Mineral (Quantidade por kg de produto): Ácido Fólico (mín.) 120 mg, Ácido 

Pantatênico (mín.) 3.200 mg, B.H.T (mín.) 100 mg, Biotina (mín.) 40 mg, Cobalto (mín.) 40 mg, Cobre 

(mín.) 2.000 mg, Colina (mín.) 60 g, Colistina 8.000 mg, Ferro (mín.) 20 g, Iodo (mín.) 200 mg, 

Manganês (mín.) 14 g, Niacina (mín.) 6.000 mg, Selênio (mín.) 80 mg, Vitamina A (mín.) 2.000.000 UI, 

Vitamina B1 (mín.) 300 mg, Vitamina B12 (mín.) 4.000 mcg, Vitamina B2 (mín.) 1.000 mg, Vitamina B6 

(mín.) 400 mg, Vitamina D3 (mín.) 400.000 UI, Vitamina E (mín.) 10.000 UI, Vitamina K3 (mín.) 400 

mg, Zinco (mín.) 20g. 
2
 (Quantidade por kg de produto): B.H.T (mín.) 10 g, Biotina (mín.): 340 mg, 

Metionina (mín.) 200 g.
3 

(Quantidade por kg de produto): Cobre (mín.): 115 g, Zinco (mín.): 20 g. 
4
 

(Quantidade por 100 g de produto): Amoxicilina trihidratada 56,63 g, Caulim q.s.p. 100 g. 
5
 (Quantidade 

por kg de produto): Ácido Butirico Total (mín.) 600 g. 
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Logo após o nascimento, as vias nasais e o corpo dos leitões foram limpos, 

utilizando farelo de trigo, para evitar o sufocamento e a queda da temperatura corporal, 

pois estes animais são muito sensíveis à queda de temperatura. Posteriormente, foi feita 

a cura e a desinfecção do cordão umbilical e, em seguida, foi feita a pesagem individual 

dos leitões.  

 Após pesagem individual de cada leitão ao nascimento, o leitão foi numerado de 

acordo com a ordem de nascimento, para, posteriormente, ser identificado por brinco. 

Depois da ingestão do colostro, era feito o corte dos dentes, através de alicate, e as 

demais tarefas diárias de manejo da granja foram mantidas de maneira igual em todos 

os leitões dos tratamentos, exceto a aplicação de ferro. 

 O experimento foi dividido em dois períodos, 1 a 9 dias e 10 a 22 dias de idade, 

nos quais foram utilizados para avaliar o efeito de diferentes programas de aplicação de 

ferro dextrano aos leitões neonatos, sendo constituídos por quatros tratamentos. As 

leitegadas dos quatro tratamentos foram de ambos os sexos, individualmente 

identificados, com objetivo de manter o histórico individual até o desmame com 22 

dias. 

 Para todos os tratamentos, até o nono dia de idade dos leitões, nenhuma outra 

fonte suplementar de nutrientes foi disponibilizada, além do colostro, do leite materno, 

água e a aplicação de ferro dextrano. 

 A uniformização de peso das leitegadas foi feita entre leitegadas, após o parto e 

a ingestão do colostro, ou seja, até o primeiro dia de vida, antes de receberem a primeira 

dose de ferro. 

 Para aplicação intramuscular do ferro dextrano nos leitões, os mesmos foram 

contidos por um auxiliar e, antes da introdução da agulha, foi deslocada a pele com o 

dedo polegar para o lado, para que o local da introdução da agulha na musculatura fosse 
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recoberto por tecido subcutâneo e pela pele após sua retirada, evitando, desta forma, o 

refluxo do ferro após a retirada da agulha. 

 No oitavo dia de idade dos leitões, os machos foram castrados, pois quanto mais 

novo o animal, menos traumático e de fácil cicatrização será o processo e a 

possibilidade de que ocorram hemorragias são menores, devido ao baixo calibre dos 

vasos sanguíneos.  

O método de castração utilizado foi desenvolvido através de uma incisão sobre 

cada testículo através da qual se exterioriza os mesmos. A incisão no escroto depende 

do tamanho do testículo. Os testículos são extraídos e removidos por corte, rompendo o 

cordão espermático, este corte é feito com um bisturi desinfetado com iodo, seguido de 

raspagem do cordão para a remoção dos testículos com o mínimo de hemorragia. Após 

a retirada dos testículos, foi aplicado no local da incisão um antisséptico (spray prata). 

No período compreendido entre 10º e 22º dia de idade, as leitegadas receberam 

ração peletizada comercial à vontade (Tabela 3), em comedouros específicos para 

leitões de maternidade. O consumo foi medido diariamente, pesando-se a quantidade de 

ração fornecida e diminuindo-se as sobras que eram pesadas no dia seguinte. Para as 

pesagens da ração, utilizou-se balança com sensibilidade de 1 g e capacidade máxima 

de 10.000 g. Na granja, onde o experimento foi conduzido, os leitões já recebiam esse 

tipo de ração e o desperdício desse tipo de ração é menor em relação à ração farelada. 

Durante todo o período experimental, a ventilação e a temperatura do ambiente 

foram controladas pela abertura ou fechamento das cortinas, instaladas nas laterais do 

galpão. Foram feitas mensurações diárias, às 14 horas, do ambiente térmico, sendo 

registradas temperaturas máxima (ºC) e mínima (ºC), temperatura do globo negro (ºC) e 

umidade relativa do ar (UR, %). 
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Tabela 3 - Composição química da ração comercial utilizada na alimentação dos leitões 

a partir do 10º dia de idade  

Composição química (por kg de ração) Valor nutricional 

Umidade máxima (g/kg
-1

) 125  

Proteína bruta mínima (g/kg
-1

) 200  

Extrato etéreo mínimo (g/kg
-1

) 35 

Fibra Bruta máxima (g/kg
-1

) 35 

Material mineral máximo (g/kg
-1

)
1
 90 

Cálcio mínimo (g/kg
-1

) 7,5 

Cálcio máximo (g/kg
-1

) 12 

Fósforo mínimo (mg/kg
-1

) 6.000 

Ferro mínimo (mg/kg
-1

) 157,5 

1
 Quantidade por kg de ração: Vitamina A (mín.): 12.000 UI, Vitamina D3 (mín.): 3.000 UI, Vitamina E 

(mín.): 120 UI, Vitamina K3 (mín.): 12 mg, Vitamina B1 (mín.): 3,6 mg, Vitamina B2 (mín.): 9 mg, 

Vitamina B6 (mín.) 4,5 mg, Vitamina B12 (mín.): 36 mcg, Niacina (mín.): 72 mg, Pantotenato de Cálcio 

(mín.): 36 mg, Ácido Fólico (mín.): 1,2 mg, Biotina (mín.): 0,33 mg, Metionina (mín.): 4.400 mg, Lisina 

(mín.): 15 g, Cloreto de Colina (mín.): 1.770 mg, Cobre (mín.): 200 mg, Manganês (mín.): 45 mg, Zinco 

(mín.): 3.000 mg, Iodo (mín.): 1,8 mg, Selênio (mín.): 0,4 mg, Sódio (mín.): 4.000 mg, Colistina: 200 mg, 

Tiamulina: 135 mg, Amoxicilina: 300 mg. 

 

Para tanto, os equipamentos utilizados foram termo-higrômetro digital, 

termômetro de máxima e mínima, colocado no interior do galpão, à meia altura do 

corpo dos animais, externamente às baias. O globo negro foi colocado a 1,50m acima do 

piso das matrizes e leitões. 

A temperatura de globo negro foi obtida colocando-se um termômetro no 

interior de um globo negro. O globo negro é uma esfera oca de cobre, com 0,15 m de 

diâmetro e 0,5 mm de espessura, pintada externamente com tinta presta fosca. A 

temperatura do globo negro indica os efeitos combinados da energia radiante, 

temperatura e velocidade do ar, constituindo um meio prático de quantificar a 

componente de energia radiante do ambiente. 

A partir dos dados coletados foi avaliado o conforto térmico no interior na 

instalação, através do Índice de Temperatura do Globo e Umidade (ITGU), descrito por 

Buffington et al. (1981), empregado por diversos pesquisadores. 
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A pressão de vapor saturado (es) foi calculada por meio da equação: 

es = 0,6108*10
{(7,5T)/(237,3+T)} 

em que, 

es – pressão de vapor saturado, kPa, e 

T – temperatura ambiente, ºC 

A pressão atual de vapor (ea) foi calculada por meio da equação: 

ea = es*UR  

em que, 

es – pressão atual de vapor, kPa, e 

UR – umidade relativa do ar, % 

A temperatura de ponto de orvalho (Top) foi calculada por meio da equação: 

Top = (237,3log(ea/0,6108)) / ((7,5-log(ea/0,6108)) 

em que,  

 ea = pressão atual de vapor, kPa 

O Índice de Temperatura do Globo e Umidade foi calculado e avaliado por meio da 

equação: 

ITGU = Tg + 0,36Tpo – 330,08 

em que, 

 Tg – temperatura de globo negro, K, e 

 Tpo – temperatura de ponto de orvalho, K.  

O consumo de ração médio diário (CRMD) das matrizes foi determinado desde 

o segundo dia pós-parto até o desmane, pesando a ração fornecida e as sobras no dia 

seguinte e dividindo o total consumido pelo número de dias em lactação após o parto. 

Para as variáveis de desempenho dos leitões, a unidade experimental será 

constituída de uma leitegada. O desempenho foi avaliado, considerando as 
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características zootécnicas de ganho de peso médio diário (GPMD), consumo de ração 

diário (CRMD), conversão alimentar (CA) e peso corporal ao 1º, 10º e 22º dia.   

A mensuração desses parâmetros foi determinada através de quatro pesagens de 

todos os leitões de cada um dos tratamentos individualmente, no período de 

aleitamento, no nascimento, ao primeiro dia de idade, ao décimo dia e no desmame. 

Para realização das pesagens individuais, foi utilizada uma balança, com capacidade 

máxima de pesagem de 40.000 g e com precisão de 1 g. Os controles do consumo foram 

feitos diariamente. A conversão alimentar foi obtida pela relação CR:GP (consumo de 

ração divido pelo ganho de peso) e o consumo de ração através da pesagem da ração 

consumida. 

Foram compiladas as ocorrências de diarreia a partir do primeiro dia de idade 

dos leitões até o desmame, nos diferentes tratamentos, divididas em duas fases: a 

primeira fase sendo do 1º dia de idade dos leitões até o 9º dia, e a segunda fase a partir 

do 10º dia até o desmame. 

A incidência de diarreia foi feita por um mesmo observador mediante a 

verificação da consistência das fezes, sendo classificada em escore: 1 – fezes duras e 

firmes; 2 – fezes de consistência normal; 3 – fezes pastosas, não diarreicas; 4 – fezes 

aquosas, característica de quadro diarreico. 

Foram feitas medições de coloração, ao nascimento, no décimo e no vigésimo 

segundo dia de idade dos leitões. Foram utilizados quatro animais de cada leitegada, em 

cada amostra, foram realizadas três medições, na orelha (externa), no pernil traseiro (na 

pele interna que recobre o pernil, próximo da região inguinal) e no focinho. Em cada 

medição, foram realizada leituras em três posições distintas, obtidas pela movimentação 

do equipamento, de tal forma que praticamente toda a superfície do local avaliada fosse 

avaliada.  
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A coloração foi determinada pelo colorímetro portátil CR 400 Konica Minolta, 

baseado no sistema de cor CIELAB, que avalia a cor pela reflectância da luz em três 

dimensões correspondendo às letras L* (luminosidade), a* (verde/vermelho) e b* 

(azul/amarelo). O valor L* igual a zero corresponde ao preto e 100 ao branco. Os 

valores de a* variam do –a, que representam o verde, e o +a o vermelho; os valores de 

b* variam do –b o azul e o +b corresponde ao amarelo (BRIDI & SILVA, 2009). A 

Figura 3 representa os valores espaciais de L*, a* e b* no sistema CIELAB 

(MINOLTA, 2007). 

 

Figura 3 - Valores espaciais de L*, a* e b* no sistema CIELAB  

              Fonte: Minolta, 2007 

A tonalidade é o atributo pela qual se identificam as cores (violetas, azul, 

amarelo, laranja, vermelho e púrpura). É a percepção da absorção da energia radiante 

em vários comprimentos de onda, a qual é expressa em graus. Representa o ângulo 

formando com o eixo x (valor a*); o ângulo de 0º corresponde ao vermelho (+a), 90º ao 

amarelo (+b), 180º ao verde (-a) e o ângulo de 270º a cor azul (-b). A tonalidade é 

expressa pela equação: 
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Tonalidade (Ton) = tan
-1

 (a/b) 

A fórmula para calcular a tonalidade em radianos no programa Microsoft Office 

Excel é ATAN2(a;b). Para calcular a tonalidade em radianos para graus no programa 

Microsoft Office Excel é GRAUS (valor de tonalidade em radianos). 

Os resultados obtidos no experimento foram tabulados com auxílio do programa 

Microsoft Excel 5.0 para a análise estatística. Os dados de peso, ganho de peso, 

consumo, escore fecal e coloração, foram submetidos à análise de variância (ANOVA) 

no programa estatístico SAEG (Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas). 

Empregou-se o teste de Student-Newman-Keuls (SNK) para comparação entre as 

médias, ao nível de 5% de significância (P<0,05).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As temperaturas máxima e mínima, de globo negro, do ambiente às 14 horas, 

umidade relativa do ar e do ITGU mensuradas durante os períodos de 1 a 9 e 10 a 22 

dias de idade, são apresentadas na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Valores médios e desvio-padrão de temperatura ambiental, temperatura de 

máxima e mínima, temperatura de globo negro e do índice de temperatura 

de globo negro e umidade (ITGU) e de umidade relativa do ar, no interior 

da sala experimental 

Variáveis climáticas Período 

1 a 9 dias 10 a 22 dias 

Temperatura 14:00 horas (ºC) 25,20 ± 2,15 25,64 ± 1,80 

Temperatura mínima (ºC) 18,20 ± 1,99 18,73 ± 2,87 

Temperatura máxima (ºC) 26,50 ± 3,14 26,18 ± 1,47 

Temperatura de globo negro (ºC) 28,20 ± 3,16 28,27 ± 2,20 

Umidade relativa (%) 43,20 ± 13,45 39,45 ± 7,59 

ITGU (K) 72,92 ± 2,54 72,76 ± 2,50 
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 Analisando os dados, foi observado que a temperatura às 14:00 horas, 

temperatura máxima, temperatura de globo negro e a umidade relativa do ar estão fora 

dos valores preconizados para matrizes em aleitamento. De fato, segundo Ferreira 

(2016), a maternidade é uma fase que se deve conciliar, simultaneamente, as 

necessidades opostas dos leitões com as da fêmea em um mesmo ambiente. Para o 

leitão, nos primeiros dias de vida, a faixa de conforto está entre 32ºC e 34ºC, com 

decréscimo de 2ºC para cada semana de vida e para a matriz esta faixa é de 16ºC e 

21ºC. O ideal para suínos, em termos de umidade relativa, deve se situar entre 60 e 80% 

(SARTOR et al., 2003). 

Assim, o ambiente térmico e a umidade na qual o suíno é mantido pode 

influenciar seu desempenho (CASTRO et al., 2011), afetando no consumo de alimento, 

a taxa, a eficiência e a composição do ganho e, por consequência, comprometendo a 

produção de leite das matrizes e o crescimento de leitões. 

Para atender às condições de conforto térmico dos leitões, as maternidades 

devem propiciar o ITGU em torno de 72 para as matrizes e 80 para os leitões (TURCO, 

1998). Com relação ao ITGU, tanto nos períodos experimental de 1 a 9 e de 10 a 22 

dias, verifica-se pela Tabela 4, que o índice encontrado esteve em torno de 72, o que 

indica um leve desconforto térmico para as matrizes e leitões. Segundo Turco (1998), 

verificou que valores superiores a este para as matrizes levam ao aumento da frequência 

respiratória e temperatura retal, evidenciando desconforto térmico. Para os leitões, 

sendo indispensável a fonte de calor no interior do escamoteador, para evitar o estresse 

por frio, já que esses animais podem ter seu desempenho afetado pelo ambiente 

inadequado. 
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Os valores médios de peso, ganho de peso diário, consumo de ração e conversão 

alimentar dos leitões em função da idade, submetidos a diferentes programas de 

aplicação de ferro, estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Valores médios de ganho de peso médio diário (GPMD) dos leitões do 1º ao 

22º dia de idade, submetidos a diferentes programas de aplicação de ferro e 

consumo total de ração por leitão (CTRL), consumo de ração médio diário 

(CRMD) e conversão alimentar (CA), dos dias 10 aos 22  

Parâmetros 
Período 

(dias) 

Tratamentos CV 

(%) T200_000 T200_100 T200_200 T100_100 

PM (g) 

1 1371 1434 1212 1427  

10 3322 3512 3156 3509 14,06 

22 6440 6742 6407 6423 11,06 

GPMD 

(g/leitão/dia) 

1 a 9 216,67 230,83 215,83 231,33 18,01 

10 a 22 274,67 280,33 283,33 256,50 11,47 

1 a 22 249,17 258,83 253,83 245,67 12,55 

CTRL (g/leitão) 10 a 22 35,00a 25,89b 34,47a 27,79b 21,07 

CRMD 

(g/leitão/dia) 

10 a 22 2,92a 2,16b 2,87a 2,32b 21,07 

CA 10 a 22 0,011 0,008 0,010 0,009 24,97 

Médias seguidas de letras distintas na mesma linha diferem entre si pelo teste de 

Student-Newman-Keuls (P<0,05). 

 

Não foi observada diferença (P>0,05) entre os tratamentos, nos parâmetros de 

peso, ganho de peso diário e conversão alimentar. Segundo Moura (2008), para estimar 

a necessidade de ferro dos leitões, é necessária relacioná-la com o ganho de peso, ou 

seja, na primeira semana de vida, existe a necessidade de 21 mg de ferro/kg de ganho de 

peso,  sendo que no presente estudo, pelo ganho de peso médio das leitegadas, a 

necessidade é de 43 mg de ferro no período de 1 a 9 dias de idade. No entanto, Almeida 
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et al. (2007) considera que aproximadamente 40 mg de ferro precisam ser absorvidos 

para cada kg de peso para manter a concentração de hemoglobina em 10g/dL
-1

. 

Apesar de não significativo, os leitões que receberam 200 mg de ferro dextrano 

no 1º dia e 100 mg no 10º dia (T200_100), apresentando aumento de 5,36% no ganho 

de peso médio diário, no período 1 a 22 dias, quando comparado ao tratamento que 

receberam 100 mg no 1º e no 10º dia (T100_100).  

Foi observada diferença (P<0,05) sobre o consumo total e diário de ração, sendo 

que os leitões que foram submetidos aos tratamentos T200_000 e T200_200 tiveram 

maior consumo de ração, enquanto os leitões dos tratamentos T200_100 e T100_100 

apresentaram menor consumo.  

A deficiência de ferro, além de representar ou repercutir em anemia, pode 

apresentar redução no ganho de peso, apatia, incapacidade de resistência em esforço 

circulatório, alteração da taxa respiratória após exercício leve e redução do apetite 

(MONTEIRO, 2006; STRESSER, 2016). 

Sobre o consumo de ração médio diário, no período de 10 a 22 dias de idade, 

observa-se que os leitões apresentam baixo consumo, pois têm-se observado consumos 

inferiores a 3,0 g/leitão/dia, entre os tratamentos. Estes resultados foram semelhantes 

aos encontrados por Ferreira et al. (2001), que testou diferentes dietas para leitões em 

aleitamento no período de 14 a 28 dias de idade. Estes autores verificaram baixo 

consumo de ração, observando consumos sempre inferiores a 5,0 g/leitão/dia. Isso 

indica que a CA também não diferiu entre os tratamentos, no período de 10 a 22 dias. 

Almeida et al. (2016) também não observaram diferenças significativas para os 

valores de peso médio, ganho de peso e consumo de ração, avaliando ingestão de por 

meio de ferro dextrano, terra e suplemento alimentar ultra precoce rico em ferro 

quelatado em pó (SAUP). Monteiro (2006) ao comparar a suplementação de leitões com 



 

35 

 

ferro dextrano e SAUP, também não observou diferenças entre os pesos médios dos 

animais.  

Os valores de consumo médio de ração diário das matrizes, durante os períodos 

experimentais, em função dos tratamentos a que foram submetidos os leitões, estão 

apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Consumo de ração médio diário (CRMD) das matrizes, durante os períodos 

experimentais, em função dos tratamentos que foram submetidos os leitões 

Variável Período 
Tratamentos CV 

(%) T200_000 T200_100 T200_200 T100_100 

CRMD 

(Kg) 

2 a 9 dias 4,150 4,084 3,970 4,370 17,80 

10 a 22 dias 5,321 5,277 4,899 5,560 15,97 

2 a 22 dias 4,711 4,844 4,549 5,109 16,55 

 

Não foi observada diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos sobre 

consumo de ração das matrizes, nos diferentes períodos de lactação. O consumo de 

ração está relacionado ao desempenho dos leitões em aleitamento. Segundo Pupa 

(2013), de 25% a 80% das exigências energéticas das fêmeas lactantes são destinadas à 

produção de leite e os 25% restantes, à mantença. 

Até aos nove dias de lactação, o crescimento dos leitões depende 

prioritariamente da quantidade de leite consumido, pois o leite materno é a principal 

fonte de nutrientes, refletindo no ganho em peso (g/dia/leitão) dos leitões neonatos neste 

período. 

O consumo de ração das matrizes está relacionado com a produção de leite e, 

consequentemente, com o ganho de peso do leitão. Quando o leitão está anêmico, a 

intensidade de mamadas reduz o que reflete na redução de consumo de ração da matriz, 

visto que a necessidade de produção de leite é menor. 
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Acredita-se que a produção de leite foi semelhante para os diferentes 

tratamentos, pois não houve diferença quanto ao consumo voluntário da matriz 

(P>0,05).  

Os dados de escore fecal dos leitões suplementados com ferro dextrano em 

diferentes níveis, nos períodos de 1 a 9 e 10 a 22 dias de idade, são apresentados na 

Tabela 7 e na Figura 4. 

 

Tabela 7 – Escore fecal de leitões aos diferentes programas experimentais, nos períodos 

de 1 a 9 e 10 aos 22 dias de idade 

Períodos 
Tratamentos CV 

(%) T200_000 T200_100 T200_200 T100_100 

1 a 9 dias 2,0187 2,0174 2,0165 2,0185 4,26 

10 a 22 dias 2,0915ab 2,0278b 2,0664b 2,1409a 7,93 

Médias seguidas de letras distintas na mesma linha ou na mesma coluna indicam, 

estatisticamente, diferença significativa pelo teste de Student-Newman-Keuls (P<0,05). 

  Não houve efeito (P>0,05) sobre o escore fecal dos leitões no período de 1 a 9 

dias de idade. No período de 10 a 22 dias, observou-se efeito (P<0,05) no escore fecal 

dos leitões. Leitões submetidos ao tratamento T100_100 obtiveram maior (P<0,05) 

escore fecal, e os leitões dos tratamentos T200_100 e T200_200 obtiveram os menores 

(P<0,05) valores, sendo que os leitões que não receberam a segunda dose de ferro 

(T200_000) apresentaram valores intermediários. 

De acordo com a Figura 4, a modificação do escore das fezes ocorre a partir do 

3º dia de idade dos leitões pode ser explicado pela existência de infiltrações de 

potenciais patógenos nos tecidos internos dos leitões. Os leitões recém-nascidos 

adquirem os agentes através do contato com as fezes da mãe, de alimentos 

contaminados e com o ambiente. 
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Figura 4 – Escore fecal de leitões suplementados com diferentes programas de ferro 

dextrano, nos períodos de 1 a 22 dias de idade 

 

 A partir da segunda dose de ferro dextrano, foi observado que os leitões 

submetido ao tratamento T200_200 aumentaram o índice de diarreia, entretanto, os 

animais não permaneceram com o quadro de diarreia, provavelmente em função do tipo 

de bactéria presente no trato gastrintestinal (TGI). No tratamento T100_100 também 

houve aumento no índice de diarreia, porém os animais permaneceram com o quadro de 

diarreia, provavelmente pelo quadro anêmico que se encontravam. 

  É importante citar que o “escore” 2 significa fezes de consistência normal. 

Entretanto, os dados apresentados na Tabela 7, são as médias dos escores de 1 a 4, 

indicando que os valores mais altos apresentam casos de diarreia.  

 A relação entre a suplementação de ferro e a ocorrência de diarreia ainda é 

pouco clara. Kadis et al. (1984) apud Pissinin (2016) realizaram um estudo sobre a 

relação entre a administração de 200 mg de ferro a leitões logo após o parto, via oral e 

intramuscular, e a susceptibilidade à inoculação por Escherichia coli. Os sobreviventes 
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à suplementação oral apresentaram diarreia severa e os injetados uma leve diarreia por 

E. coli. Tal fato poderia estar relacionado ao ferro que permanece mais tempo em 

contato com a bactéria no intestino, favorecendo a sua aquisição, a multiplicação 

bacteriana e a produção de toxinas. 

O ferro também é essencial para o crescimento bacteriano e o excesso favorece 

seu crescimento (MATEOS et al., 2004). Portanto, doses de ferro acima das 

necessidades poderiam estimular o crescimento bacteriano e danificar o estado de saúde 

do animal.  

 Monteiro (2006) relatou que leitões recebendo ferro dextrano apresentaram 

elevação (P<0,05) na incidência de diarreia, quando comparados aos que receberam 

SAUP, tendo maior ocorrência de problemas sanitários nos animais suplementados com 

ferro dextrano. Possivelmente, isso é devido ao fato que a aplicação parenteral pode 

interferir no mecanismo de regulação e o mineral ficar em excesso, o que poderia causar 

queda na saúde do animal. 

 Segundo Starynski et al. (2013), o excesso de ferro dextrano em leitões induz a 

expressão excessiva de hepcidina no fígado, que, por sua vez, pode prejudicar tanto a 

utilização de suplemento de ferro depositado no sistema reticulo endotelial nos 

macrófagos quanto a absorção do ferro dietético. A hepcidina é um hormônio peptídico, 

secretado pelo fígado, que atua como um regulador negativo da absorção de ferro e sua 

reutilização por macrófagos do sistema reticuloendotelial.  

 Almeida et al. (2016), comparando concentração de ferro dextrano, 

fornecimento de terra e suplemento alimentar ultra precoce rico em ferro quelatado em 

pó (SAUP), no período de 3 a 19 dias, não observou diarreia nos animais nos diferentes 

tratamentos, apesar de existirem evidências que a ingestão pode causar aumento de 

diarreia. 
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Nas Tabelas 8, 9 e 10, são apresentados os dados de índice médios dos 

parâmetros L, a, b e tonalidade da orelha, pernil e focinho dos leitões, ao nascimento, 

aos 10 e 22 dias de idade, respectivamente, em função dos tratamentos experimentais. 

 

Tabela 8 – Índices médios dos parâmetros L, a, b e tonalidade da orelha, pernil e 

focinho dos leitões, ao nascimento 

Local 
Parâmetros 

L a b Ton 

Orelha 53,39 11,77 4,33 20,18 

Pernil 49,42 10,79 2,46 12,86 

Focinho 62,35 13,46 10,39 37,65 

 

 

Tabela 9 – Índices médios dos parâmetros L, a, b e tonalidade da orelha, pernil e 

focinho dos leitões aos 10 dias de idade em função dos tratamentos 

Local Parâmetros 
Tratamentos CV 

(%) T200_000 T200_100 T200_200 T100_100 

Orelha 

L 59,81ab 59,50b 59,53ab 61,57a 3,34 

a 9,92a 9,86a 10,02a 8,83b 7,80 

b 3,80 3,57 4,04 3,73 15,93 

Ton 21,18 20,02 22,02 19,09 19,18 

Pernil 

L 57,48 57,48 58,01 56,44 3,08 

a 12,03 12,17 12,67 12,75 7,32 

b 2,77b 3,91a 3,79a 1,84c 11,37 

Ton 12,84b 18,28a 16,79a 8,49c 13,60 

Focinho 

L 60,25 59,01 59,46 60,97 2,14 

a 13,79 12,99 13,42 13,63 6,16 

b 7,25a 7,74ª 7,25a 6,49b 6,66 

Ton 28,29ab 30,98ª 28,48ab 24,66c 6,93 

Médias seguidas de letras distintas na mesma linha diferem entre si pelo teste de 

Student-Newman-Keuls (P<0,05). 
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No 10º dia de idade dos leitões, foram detectadas diferenças (P<0,05) entre os 

tratamentos no parâmetro de cor L* e a* da orelha e nos parâmetros de cor b* e na 

tonalidade do pernil e do focinho.  

O menor índice de luminosidade (L*) da orelha foi encontrado no tratamento 

T200_100 e os leitões do tratamento T100_100 obtiveram os maiores (P<0,05) índices, 

sendo que os leitões que receberam os tratamentos T200_000 e T200_200 apresentaram 

índices intermediários. A maior intensidade da cor vermelha (a) na orelha foi detectada 

nos tratamentos T200_000, T200_100 e T200_200 e menor índice no tratamento 

T100_100, justificada pela menor concentração de ferro que os leitões receberam no 1º 

dia após o parto. 

Para o parâmetro de cor b* e na tonalidade do pernil, foram observadas 

diferenças (P<0,05) entre os tratamentos.  O menor índice do parâmetro de cor b* e na 

tonalidade do pernil foi encontrado no tratamento T100_100, o tratamento T200_000 

apresentaram índices intermediários e os leitões submetidos aos tratamentos T200_100 

e T200_200 obtiveram os maiores (P<0,05) índices. 

Para o parâmetro de cor b* e na tonalidade do focinho, foram observadas 

diferenças (P<0,05) entre os tratamentos.  O menor índice do parâmetro de cor b* foi 

encontrado no tratamento T100_100, os tratamentos T200_000, T200_100 e T200_000 

apresentaram índices maiores. Quanto ao parâmetro de tonalidade foi encontrado no 

tratamento T100_100, o tratamento T200_000 e T200_200 apresentaram índices 

intermediários e os leitões submetidos ao tratamento T200_100 obtiveram os maiores 

(P<0,05) índices.  

Segundo Larrubia et al. (2016), o quadro típico de anemia ferropriva em leitões 

pode ser observado através do exame das mucosas. Os sinais da anemia crônica é o 

aparecimento de pelos ásperos, grosseiros e eretos e o enrugamento da pele. Os suínos 
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ficam apáticos; a cabeça e as pálpebras caídas; as orelhas e a cauda também caem e 

ficam moles; além disso, os animais anêmicos não apresentam as orelhas e o focinho 

rosados característicos (VIOLA 2003). Stresser (2016) observou que os leitões que não 

receberam ferro dextrano, apresentaram uma coloração mais esbranquiçada, em relação 

que receberam 200 mg de ferro dextrano, ao 3º dia de vida. Confirmando os dados 

encontrados neste experimento, pois os leitões que receberam a menor dose de ferro 

dextrano (T100_100), apresentaram o índice L* maior, ou seja, mais branco. 

 

Tabela 10 – Índices médios dos parâmetros L, a, b e tonalidade da orelha, pernil e 

focinho dos leitões aos 22 dias de idade em função dos tratamentos 

Local Parâmetros 
Tratamentos CV 

(%) T200_000 T200_100 T200_200 T100_100 

Orelha 

L 58,89 59,21 59,11 57,22 2,38 

a 9,66 9,12 9,80 9,04 9,48 

b 3,28b 3,55b 3,33b 5,18a 26,91 

Ton 16,56b 22,13b 19,04b 29,81a 23,66 

Pernil 

L 60,48 60,50 58,36 60,70 3,00 

a 11,24 11,54 11,80 10,90 8,17 

b 3,44 3,63 3,19 4,51 31,67 

Ton 18,18 16,46 15,41 24,01 32,29 

Focinho 

L 59,19 58,92 58,10 59,26 1,98 

a 14,42 14,28 15,49 14,79 8,37 

b 6,19b 7,10ab 6,27b 7,77a 13,39 

Ton 24,49ab 26,37ab 22,10b 28,52a 14,30 

Médias seguidas de letras distintas na mesma linha diferem entre si pelo teste de 

Student-Newman-Keuls (P<0,05). 

No 22º dia de idade dos leitões, foram detectadas diferenças (P<0,05) entre os 

tratamentos no parâmetro de cor b e tonalidade na orelha e focinho. O maior índice de 

b* e tonalidade da orelha foi encontrado no tratamento T100_100 e os leitões dos 

demais tratamentos obtiveram menores índices. 
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O maior índice de b* do focinho foi encontrado no tratamento T100_100 e os 

leitões do tratamento T200_000 e T200_200 obtiveram os menores índices, sendo que 

os leitões que receberam o tratamento T200_100 apresentaram índices intermediários. 

Quando ao parâmetro tonalidade do focinho foi encontrado maior índice no tratamento 

T100_100, e os leitões do tratamento T200_200 obtiveram os menores índices, sendo 

que os leitões que receberam T200_000 e T200_100 apresentaram, índices 

intermediários.  

Não foram encontradas diferenças (P>0,05) entre os tratamentos quanto aos 

parâmetros L* e a*, da orelha, pernil e focinho. 

A mioglobina e a quantidade de líquido livre presente contribuem para a cor. De 

fato, a mioglobina e a hemoglobina são hemoproteínas que têm a capacidade de reagir 

com oxigênio e também alterar seus respectivos estados de oxidação, alterando a cor. A 

mioglobina e hemoglobina estão em condições funcionais para a ligação com a 

molécula de oxigênio (O2) quando o centro de coordenação do grupo heme encontra-se 

no estado de oxidação (Fe
2+

), quando passa para o estado férrico (Fe
3+

), deixam de ter 

afinidade pela molécula de dioxigênio. Normalmente, as hemoproteínas ferrosas 

apresentam uma tonalidade de “vermelho escuro”, enquanto que hemoproteínas férricas 

possuem uma cor “vermelha terra ou amarronzado” (MOREIRA, 2017 - comunicação 

pessoal). 

Os valores maiores de a* significam maior tendência em direção à cor vermelha 

e menor em relação à cor verde, enquanto o parâmetro L* representa a luminosidade, 

variando de preto (0) a branco (100). Desta forma, o aumento do valor de L* indica que 

a pele esta mais “branca” e o aumento do valor a* significa que a pele está mais 

“vermelha”. 
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 A cor observada na superfície da pele é o resultado da absorção seletiva da luz 

pela mioglobina e hemoglobina, a qual, por se tratar de hemoproteínas, apresenta o 

grupamento prostético heme (que consiste em uma ferro (II)-porfirina). 

O ferro fica estocado do fígado, baço e medula óssea na forma de ferritina e 

hemossiderina. A ferritina é a proteína de armazenamento do ferro, providenciando uma 

reserva mobilizável de ferro para a síntese de compostos que necessitam deste elemento.  

(ALVES et al., 2008). A hemossiderina é a forma degradada da ferritina, sendo esta a 

forma insolúvel de armazenamento. Isso ocorre quando a quantidade total de ferro no 

organismo é superior àquela que pode ser armazenado na forma de ferritina (GROTTO, 

2010; GIGLIOTTI, 2011).  

Segundo Puntarulo (2005), o excesso de ferro pode apresentar efeitos tóxicos, 

causando um estresse oxidativo, com danos à membrana lipídica irreversíveis, através 

de um aumento de radicais intermediários ricos em oxigênio, podendo ser explicado 

pelas aplicações injetáveis de ferro dextrano, quando fornecido em uma única dose. 

Apesar da concentração de hemoglobina poder ser considerada muito utilizada 

para avaliar o status de ferro, sua redução ocorre apenas em deficiências mais severas. 

Portanto, não ajuda no diagnóstico precoce de uma deficiência de ferro em estágio 

inicial (LARRUBIA et al., 2016). 
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5. CONCLUSÕES 

Conclui-se que todos os diferentes programas de aplicação de ferro são 

eficientes na prevenção da anemia ferropriva em leitões neonatos. De acordo com os 

dados, os leitões que receberam 200 mg de ferro dextrano no 1º dia de idade e 100 mg 

no 10º dia, demostraram ser mais eficientes para controlar a anemia ferropriva. 
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