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RESUMO: Robôs na avicultura de corte realizam atividades manuais e de 

monitoramento que auxiliam na produção. O Brasil, apesar de ser um dos maiores 

produtores de frangos de corte, não domina ainda as tecnologias de robótica aplicada a 

esta cadeia produtiva. Fatores como necessidade de importação e alto custo influenciam 

negativamente o avanço das pesquisas. O objetivo desta pesquisa foi apresentar as 

estimativas de arquitetura física e lógica para a prototipação de uma estrutura robótica 

móvel que tenha a capacidade de se deslocar por um aviário comercial. Como resultado é 

apresentado o desenvolvimento de uma estrutura robótica com componentes de 

prototipação rápida e de menor custo, para movimentação autônoma. Para tanto, foram 

analisados diferentes microcontroladores e motores DC. A estrutura robótica foi levada 

a um aviário e teve os motores analisados. Como resultados os motores da família 

"25GA 37x" tiveram torque e velocidade suficientes para sustentar e deslocar a 

estrutura, o que permitiu homologar este motor como adequado para utilização em uma 

cama de frango. 

 

PALAVRAS-CHAVE: microcontroladores, motores DC, deslocamento 

 

ABSTRACT: Robots in poultry farming perform manual and monitoring activities that 

assist in production. Brazil, despite being one of the largest producers of broilers, does 

not yet master robotics technologies applied to this production chain. Factors such as 

the need to import and high cost negatively influence the progress of research. The 

objective of this research was to present the physical and logical architecture estimates 

for the prototyping of a mobile robotic structure that has the ability to move through a 

commercial aviary. As a result, the development of a robotic structure with components 

of rapid prototyping and of lower cost, for autonomous movement, is presented. For 

that, different microcontrollers and DC motors were analyzed. The robotic structure was 

taken to an aviary and had the engines analyzed. As a result, the engines of the "25GA 

37x" family had enough torque and speed to support and displace the structure, which 

allowed this engine to be homologated as suitable for use in a chicken bed. 

 

KEYWORDS: microcontrollers, DC motors, displacement 
 

INTRODUÇÃO: A automação inteligente na produção animal é uma ciência 

aprimorada nas últimas décadas objetivando diminuir perdas produtivas. A robótica está 

inserida nesta ciência e na avicultura é impulsionada pela alta demanda por proteína de 

origem animal de baixo custo (HACKENHAAR, 2015). Desta forma, a avicultura se 

beneficia devido as amplas capacidades robóticas como percepção, raciocínio, 

aprendizado, comunicação, planejamento e execução de tarefas (REN et al., 2020). Por 

mailto:glauber.balthazar@usp.br
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exemplo, Vroegindeweij et al. (2018) desenvolveram o robô PoultryBot para coletor de 

ovos; Ren et. al (2018) apresentaram os robôs OctopusRobot e ChickenBoy para 

inspeção de saúde e bem-estar animal (Figura 1). Estas pesquisas demonstram as 

possibilidades de atuação da robótica na avicultura, portanto, as perspectivas são de que 

a robótica seja cada vez mais ampliada, diminuindo as intervenções humanas. Neste 

ponto o Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores de aves de corte, ainda 

apresenta uma forte dependência tecnológica externa para obter recursos 

informatizados o que causa um alto custo para implantação da robótica por conta da 

importação destas tecnologias. Este trabalho apresenta a hipótese de que é possível 

produzir no Brasil uma estrutura robótica móvel utilizando componentes tecnológicos 

de prototipação rápida e baixo custo, mas robustos suficiente para explorar o ambiente 

agressivo de um aviário. 

 

   

PoultryBot OctopusRobot ChickenBoy 

Figura 1. Robôs na avicultura: Fonte: Vroegindeweij et al., 2018; Ren et al., 2018. 

O objetivo deste trabalho é apresentar as estimativas da arquitetura física e 

lógica para a prototipação de uma estrutura robótica móvel se desloque por um aviário 

comercial além de realizar ensaios que analisam as estimativas de deslocamento por 

tempo e velocidade. 

MATERIAL E MÉTODOS: A construção da estrutura robótica móvel foi guiada por 

um conjunto de atividades organizados em quatro etapas (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Etapas da execução do trabalho. Fonte: autores do trabalho. 

A seguir, as etapas da Figura 2 são detalhadas: 

 Arquitetura Física: especificação dos componentes de hardware (microcontrolador e 

motorização); 

 Arquitetura Lógica: determinação dos elementos de software para configurar a 

locomoção do robô; 

 Prototipação Física: constituiu na construção física da estrutura móvel 

(prototipação); e 

 Ensaios em campo: estudo entre diferentes tipos de motores para compreender a 

execução deles em um aviário por meio da análise do tempo e velocidade de 

deslocamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para o controle da Arquitetura Física foi analisado o 

microcontrolador e os requisitos foram: capacidade de memória, velocidade de 

processamento e conectividade com internet (Tabela 1). Desta forma foi realizado uma 

pesquisa técnica, por meio dos datasheets de cada um, objetivando identificar suas 
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características. Os microcontroladores que se destacaram foram os da família WeMOS® 

pois apresentaram maior capacidade de processamento e memória em relação ao 

tradicional (Arduino Uno). 

Tabela 1. Microcontroladores utilizados na pesquisa. 
 Arduino 

Uno 
Wemos 

R3 
Wemos Mega 

R3 
Wemos mini 

D1 
Processamento 16Mhz 16Mhz 16Mhz 80/160MHz 

Memória 32Kb 32Mb 32Mb 4Mb 

Acesso a wifi Não Sim Sim Sim 

 

Na motorização da Arquitetura Física foram analisados quatro motores DC 

(Direct Current) nos requisitos: torque, tensão (~6-12v) e rotações por minuto (RPM) 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Motores DC utilizados na pesquisa. 
 DC Eixo duplo DC N20 eixo 

único 
DC 12v 25ga 

370 
DC 12v 25ga 

371 
Torque 0,80 Kgf/cm 1,7 kgf/cm 9 kgf/cm 12 kgf/cm 

Tensão 6v 6v 6-12v 6-12v 

Rotações 80rpm 300rpm 26rpm 12rpm 

A Arquitetura Lógica foi modelada por meio do esquema elétrico (Figura 2-A) 

e com o desenvolvimento de um único algoritmo de controle de movimento, aplicado 

nos diferentes motores, na linguagem C++. Para a Prototipação Física foi escolhido o 

MDF (Medium Density Fiberboard) de 3mm, com as dimensões de 40cm de 

comprimento, 30cm de largura, 26cm de altura e 650g de peso (Figura 3). O chassi foi 

construído em uma única plataforma robótica controlada pelo microcontrolador Wemos 

Mega R3 manipulado pelo driver de Ponte H L298N. 
 

                       A 
                          B                                           C               D 

Figura 3. Protótipo construído (A: Esquema Elétrico; B: lateral; C: interna; D: inferior). 

Para os Ensaios em Campo foi elaborada uma pista de teste nas dimensões de 

3,0m de comprimento e 60cm de largura (Figura 4). Após, para cada motor foram 

realizados três movimentos retilíneos uniformes. Avaliou-se a capacidade de 

deslocamento da estrutura nos aspectos: a) arranque e b) movimento constante até o 

final da pista. Isso possibilitou compreender o tempo e a velocidade de deslocamento. 



ANAIS DO 6º CONGRESSO DE ZOOTECNIA DE PRECISÃO e 20º SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE 
AVES, SUÍNOS E PEIXES – 2022 

AVESUI 2022 – 26 a 28 de abril de 2022 
 

4 
 

 
Figura 4. Pista para locomoção do protótipo e teste dos motores. 

 

Os resultados do tempo e velocidade de deslocamento são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3. Resultados do tempo e velocidade de deslocamento 
Motor ensaio DC de 

80rpm 
N20 de 
300rpm 

25ga 370 de 
12rpm 

25ga 371 de 
26rpm 

 1 0min 0s 0min 18s 1min 40s 0min 37s 

 2 0min 0s 0min 21s 1min 36s 0min 38s 

 3 0min 0s 0min 19s 1min 39s 0min 37s 

M
éd

ia
s Tempo: 0min 0s 0min 19s 1min 38s 0min 37s 

Velocidade: 0,00m/s 0,16m/s 0,04m/s 0,09m/s 

 

Considerando os dados da tabela 3, verifica-se que o motor DC de 80rpm não 

conseguiu realizar o deslocamento por possuir baixo torque. Os demais motores 

conseguiram realizar seus respectivos deslocamentos nos ensaios realizados. Porém o 

motor N20 de 300rpm apresentou vazamento de óleo e parou de funcionar após a sua 

utilização. Isso ocorreu porque, de acordo com o seu datasheet, quando este tipo de 

motor trabalha com uma carga maior que a dimensionada há esforço superestimado no 

mecanismo interno o que pode causar avarias em suas estruturas (ELETRONICS, 

2018). Os motores 25 ga 370 de 12rpm e 25 ga 371 de 26rpm foram os únicos que 

apresentaram torque suficiente para arrastar a estrutura robótica no deslocamento 

proposto. 

CONCLUSÕES: O microcontrolador escolhido foi o Wemos Mega R3 por possuir um 

processamento razoável, mas uma grande capacidade de memória. Para a motorização 

as especificações que conseguiram movimentar a estrutura robótica na cama de frango 

foram os motores 25ga 370 de 12rpm e 26rpm pois ambos demonstraram possuir 

torque e velocidade suficientes para deslocar a estrutura da inércia e manter um 

movimento retilíneo. 
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RESUMO: Os problemas locomotores dos frangos de corte é um dos principais 

desafios da avicultura moderna, implicando em efeitos deletérios na saúde e no bem-

estar dos animais. Entretanto, os métodos utilizados na avalição da estrutura óssea são 

poucos e laboriosos. Como alternativa, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um 

sistema para extração e classificação automática de características morfométricas de 

ossos locomotores (tíbia e fêmur) de frangos de corte ao longo do ciclo de vida. Foi 

utilizado um banco de 112 amostras da tíbia e 122 do fêmur de frangos comerciais, 

subdivididos por idade (7 semanas). Técnicas de processo digital de imagens foram 

utilizadas para a segmentação dos ossos e extração das características morfométricas 

desejadas: área, perímetro e comprimento máximo do osso. Após isso, foram testados 

dois modelos de aprendizagem supervisionado (Redes Neurais Artificiais, RNA, e K - 

Nearest Neighbors, KNN) para a classificação dos ossos pela idade e pelo tipo. Como 

resultados principais, o sistema de processamento digital de imagens foi eficaz ao 

extrair as características necessárias dos ossos avaliados. Já na classificação dos ossos, o 

algoritmo RNA apresentou acurácia de 73%, enquanto o modelo KNN a acurácia foi de 

64%. Dessa forma, as informações obtidas neste trabalho abrem novas possibilidades 

para estudos avaliativos dos sistemas locomotores de frangos de corte. 

 

PALAVRAS-CHAVE: avicultura, morfometria óssea, processamento digital de 

imagens, visão computacional 

 

ABSTRACT: The locomotor problems of broilers is one of the great challenges of 

modern poultry farming, resulting in deleterious effects on the animal health and 

welfare. However, the methods used to assess bone structure are few and laborious. As 

an alternative, the objective of this study was to develop a system for the automatic 

extraction and classification of morphometric characteristics of locomotor bones (tibia 

and femur) of broilers throughout their life cycle. A bank of 112 samples from the tibia 

and 122 from the femur of commercial chickens, subdivided by age, was used. Digital 

image processing techniques were used for bone segmentation and extraction of 

morphometric characteristics: area, perimeter and maximum length. After that, two 

supervised learning models (Artificial Neural Networks, ANN, and K - Nearest 

Neighbors, KNN) were tested to classify bones by age and type. As main results, the 

digital image processing system was effective in extracting the necessary characteristics 

from the evaluated bones. In the bone classification, the ANN algorithm showed an 

accuracy of 73%, while the KNN model had an accuracy of 64%. Thus, the information 

obtained in this study opens new possibilities for evaluative methods of the locomotor 

systems of broilers. 

 

KEYWORDS: poultry farming, bone morphometry, digital image processing, 

computer vision 

mailto:sergio.castro@usp.br
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INTRODUÇÃO: Problemas locomotores associados ao rápido crescimento dos frangos 

de corte e, consequentemente, a dificuldade de sustentação do seu próprio peso 

vem sendo identificados como um dos grandes desafios da avicultura comercial 

(Nazareno et al., 2022). Conforme Mabelebele et al. (2017) destaca, a má conformação 

óssea torna-se mais visível principalmente nas suas últimas semanas de vida, sendo 

reflexo do grande desenvolvimento muscular dos animais devido a modificações 

genéticas e manejo alimentar, enquanto o sistema de suporte esquelético ainda está 

imaturo na fase de abate. Nesse cenário, avaliar a qualidade dos ossos locomotores é de 

grande interesse, o que pode ser feito através de análises químicas, biomecânicas e 

morfométricas. Na avaliação morfomética, as principais variáveis de interesse são: o 

peso, o comprimento máximo (feito manualmente com o auxílio de paquímetro) e a área 

da seção transversal (comumente feito com o a medição do diâmetro interno do osso). 

Contudo, embora algumas metodologias de avaliação das propriedades do sistema 

locomotor dos frangos de corte já estejam consolidadas na literatura (Rath et al., 1999; 

Nazareno et al., 2022), há grande potencial para incorporar características pouco ou 

ainda não exploradas – como área, perímetro, entre outros - para descrever o 

desenvolvimento ósseo das aves, que atualmente é limitado por falta de equipamentos 

específicos e/ou métodos que exigem muito tempo e trabalho. Portanto, este trabalho 

apresenta o desenvolvimento de um sistema extração e classificação automática de 

características biométricas de ossos locomotores de frangos de corte e posterior 

classificação quanto ao tipo de osso – fêmur ou tíbia – e idade dos frangos (0, 7, 14, 21, 

28, 35 e 42 dias), utilizando princípios da inteligência artificial. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Neste experimento foi utilizado um banco amostral de 

224 ossos, catalogados de acordo com o tipo de osso (112 tíbias, T e 112 fêmures, F) e 

idade dos frangos de corte (32 ossos por idade, sendo considerado 0, 7, 14, 21, 28, 35 e 

42 dias). No final, foram geradas 14 classes de ossos: T0, T7, T14, T21, T28, T35, T42, 

F0, F7, F14, F21, F28, F35 e F42. Os ossos foram extraídos de 56 aves de corte da 

linhagem Cobb, alojadas em câmera climática e com acesso ad libitum a água e 

alimento. Para a captação das imagens, foi proposto um sistema de visão 

computacional contendo três elementos principais, conforme exemplificado por Pereira 

et al. (2018): uma fonte de iluminação, uma superfície lisa de fundo e uma câmera 

fotográfica digital. A iluminação utilizada foi a de um laboratório experimental sem 

janelas, proveniente de fonte artificial constante (luzes fluorescentes), sem interferência 

de iluminação externa. O fundo proposto foi uma superfície lisa recoberta de acetato-

vinilo de etileno, da cor preto fosco. As imagens foram captadas por uma câmera digital 

Cyber-shot DSCH300B de 20.1 megapixels, posicionada a um ângulo de 90º com o 

fundo e a 25 cm da superfície (previamente testada para o propósito deste estudo). O 

processamento digital das imagens foi conduzido no programa MATLAB®, versão 

R2015. As imagens coloridas foram convertidas inicialmente para preto e branco, sendo 

testados diferentes valores de limiarização (threshold). Logo após, as imagens foram 

submetidas a dois algoritmos para a limpeza de ruídos (preenchimento de regiões e 

operações morfométricas), com o intuito de eliminar possíveis problemas de 

identificação do objeto de interesse (osso). Na sequencia, foi realizado a segmentação 

integral do objeto de interesse, sendo inclusas as funções para a extração dos parâmetros 

morfométricos: a área dos ossos (A), o comprimento (l) e o perímetro (p). Para o 

cálculo da área e do perímetro, foi considerada a estimativa dada em pixels dos 

componentes conectados – que caracterizam os ossos. O comprimento foi obtido por 
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meio do cálculo da distância euclidiana para cada ponto pertencente da região do osso e 

sua distância ao pixel não-zero mais distante. As informações morfométricas extraídas 

das imagens foram utilizadas como dados de entrada dos modelos de classificação. O 

processamento de classificação foi feito por dois métodos: uma rede neural artificial 

(RNA) e o k-nearest neighbor (KNN), que são modelos bastante empregados na cadeia 

de produção animal. A RNA desenvolvida neste trabalho consistiu em três camadas, 

com 3 neurônios da camada de entrada (parâmetros morfométricos) e um neurônio na 

camada de saída (com sinais de saída de 1 a 14, associadas as 14 classes de ossos). No 

KNN, por sua vez, foi escolhido empiricamente o k que apresentou o melhor resultado. 

Como técnica de amostragem para manipulação dos conjuntos de treinamento e teste da 

RNA, utilizou-se 50% dos dados para treinar a rede efetivamente, 25% para validação e 

25% para testes. No KNN, 75% dos dados foram utilizados no treinamento e 25% 

selecionados para testes. Os métodos foram comparados pela sua acurácia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A figura 1 apresenta os resultados do processamento 

digital das amostras, utilizando como exemplo um osso da tíbia de uma ave de 42 dias. 

Observa-se a importância do processamento e tratamento das imagens para que, a partir 

disso, seja possível extrair as variáveis desejadas. Problemas com o processamento mal 

sucedido podem acarretar ossos “incompletos”, como áreas pretas dentro do osso 

(Figuras 2.B, 2.C e 2.D) ou fundo falso, como pontos brancos aparentes no fundo da 

imagem (Figuras 2.B, 2.C e 2.E). Fazendo as correções necessárias com os filtros de 

limpeza, foi possível segmentar o osso da imagem (Figure 2.F) e aplicar os algoritmos 

de extração de características. 

 

Figura 1. Etapas do processamento digital em uma tíbia de uma ave de 42 dias: imagem 

original (A); imagem binarizada com threshold = 0.16 (B); imagem binarizada com 

threshold = 0.09; imagem binarizada com threshold = 0.30; imagem tratada com 

preenchimento de regiões (E); imagem tratada com operações morfológicas (F). 

 

A partir disso, foi possível avaliar o desempenho dos algoritmos de inteligência 

artificial. Na rede neural artificial proposta neste estudo, foi utilizado 8 neurônios na 

camada escondida, que foi o modelo que apresentou os melhores resultados em análise 

regressiva, considerando as curvas de treinamento (R = 0,74), validação (R = 0,86) e 
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teste (R = 0.72). Como teste de avaliação do modelo, a RNA treinada foi utilizada na 

classificação de dados não inseridos na sua aprendizagem. Foram comparados os 

resultados oferecidos pela rede com a classificação já conhecida (25% do banco de 

dados total). Como resultado, a acurácia da rede neural em classificar corretamente os 

dados foi de 73%. No método KNN desenvolvido neste projeto, foi utilizado os 5 

vizinhos mais próximos, que apresentou o melhor resultado quando comparado a 

outros valores de k. Neste modelo, a acurácia obtida foi de 64%. Sendo assim, o RNA 

treinado obteve melhores resultados que o KNN-5, o que também foi obtido em outros 

trabalhos quando foram utilizados e comparados ambas as metodologias de 

classificação (Moosavian et al., 2013). 

 

CONCLUSÕES: O processamento digital proposto conseguiu extrair com sucesso os 

ossos da tíbia e fêmur nas diferentes idades dos frangos. A classificação dos ossos 

quanto à sua idade e tipo possuem grande potencial de aplicação dentro da cadeia da 

avicultura de corte, podendo ser incorporada futuramente na identificação e diagnóstico 

de problemas locomotores das aves ao longo do ciclo produtivo. 
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RESUMO: A pesquisa foi conduzida com o objetivo de avaliar os efeitos da 

suplementação de fibra eubiótica insolúvel parcialmente fermentável, sobre a 

temperatura superficial (TS) corporal e do aparelho mamário de fêmeas suínas em 

gestação e lactação. Foram utilizadas 114 fêmeas suínas de linhagem genética 

comercial, divididas em delineamento em blocos casualizados em dois tratamentos na 

fase de gestação: C - sem inclusão de fibra e FI: inclusão diária de 55g de fibra a partir 

do 85º dia de gestação. Na fase de lactação as porcas foram distribuídas em arranjo 

fatorial de 2x2, nos tratamentos: CC - sem inclusão de fibra na gestação e lactação; FC - 

inclusão diária de 55g de fibra apenas na gestação; CF - inclusão diária de 55g de fibra 

apenas na lactação; FF - inclusão diária de 55g de fibra em ambas as fases. A TS 

corporal e do aparelho mamário foi mensurada uma vez por semana, por meio de 

câmera termográfica infravermelha, ao longo de todo o período experimental, 

totalizando quatro avaliações por fase. Não houve efeito da suplementação de fibra 

sobre a TS corporal das matrizes na fase de gestação em ambos os períodos avaliados. 

Em contrapartida, as porcas que receberam fibra eubiótica insolúvel em ambas as fases 

apresentaram maior TS do aparelho mamário do que aquelas que receberam apenas na 

gestação. A suplementação de fibra eubiótica para matrizes suínas em fase de gestação e 

lactação, não altera a temperatura superficial corporal das matrizes, porém favorece 

aumento da temperatura do aparelho mamário, podendo ser indicativo de maior 

metabolismo tecidual e produção leiteira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: calor metabólico; fibra insolúvel; termografia infravermelha. 

 

ABSTRACT: The research was carried out with the objective of evaluating the effects 

of partially fermentable insoluble eubiotic fiber supplementation on body surface 

temperature (TS) and on the mammary system of swine during pregnancy and lactation. 

A total of 114 sows of commercial genetic lineage were used, divided in a randomized 

block design into two treatments in the gestation phase: C - without inclusion of fiber 

and FI: daily inclusion of 55g of fiber from the 85th day of gestation. In the lactation 

phase the sows were distributed in a 2x2 factorial arrangement, in the treatments: CC - 

without inclusion of fiber in pregnancy and lactation; FC - daily inclusion of 55g of 

fiber only during pregnancy; FC - daily inclusion of 55g of fiber only during lactation; 

FF - daily inclusion of 55g of fiber in both phases. Body and breast TS was measured 

once a week, using an infrared thermographic camera, throughout the experimental 

period, totaling four assessments per phase. There was no effect of fiber 

supplementation on the body TS of sows in the gestation phase in both evaluated 

periods. On the other hand, sows that received insoluble eubiotic fiber in both phases 

had higher TS of the mammary system than those that received only during pregnancy. 

Eubiotic fiber supplementation for sows in the gestation and lactation phase does not 

mailto:m.odakura@hotmail.com
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change the body surface temperature of the sows, but favors an increase in the 

temperature of the mammary system, which may be indicative of greater tissue 

metabolism and milk production. 

 

KEYWORDS: metabolic heat; insoluble fiber; infrared termography. 

 

INTRODUÇÃO: Ao se discutir a viabilidade de utilização de alimentação de alta fibra 

para matrizes suínas deve-se considerar que as dietas ricas em componentes fibrosos 

promovem o aumento do tamanho das vísceras, especialmente do estômago e de todo o 

intestino (Jørgensen et al., 1996), que pode acarretar em aumento da produção de calor 

metabólico. Além disso, a eficiência de utilização da energia metabolizável para energia 

líquida é mais pobre quando se origina de fibra (0,50-0,60 contra 0,80 para amido), 

devido à maior produção de incremento calórico proveniente de sua digestão, 

fermentação e metabolismo pelo organismo do animal (Noblet e Le Goff, 2001). Deste 

modo, torna-se relevante considerar e mensurar a produção de calor, especialmente em 

condições de criação, onde o clima é quente e não há controle adequado do ambiente 

interno das instalações. A termografia infravermelha vem sendo utilizada na produção 

animal como uma técnica não invasiva, que possibilita análises precisas da temperatura 

corporal (Caldara et al., 2014). Em suínos tal técnica tem se tornado relevante para a 

avaliação do bem-estar animal, pois uma vez que estes animais possuem dificuldade em 

se adaptar a altas temperaturas devido ao metabolismo acelerado e sistema 

termorregulador mal desenvolvido, em razão da camada espessa de tecido adiposo 

subcutâneo e ceratinização das glândulas sudoríparas, as quais prejudicam a perda de 

calor pelo suor (Justino et al., 2014). Sendo assim, a pesquisa foi desenvolvida com o 

objetivo de avaliar os efeitos da fibra eubiótica à base de lignocelulose, insolúvel e 

parcialmente fermentável para matrizes suínas em gestação e/ou lactação, sobre a TS 

corporal e do aparelho  mamário. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido em granja comercial de 

suínos. Foram utilizadas 114 porcas da linhagem genética comercial, do 85º dia de 

gestação ao desmame dos leitões (20 dias de idade). Aos 85 dias de gestação as matrizes 

foram distribuídas em delineamento em blocos casualizados de acordo com a ordem de 

parto (OP1, OP2, OP3 e OP>3) em dois tratamentos: C - sem suplementação da fibra 

eubiótica e FI - com suplementação diária de 55g de fibra eubiótica na dieta. Aos 107 

dias de gestação as matrizes foram transferidas para a maternidade e distribuídas em 

esquema fatorial 2x2, nos tratamentos: CC - sem inclusão de fibra na gestação e 

lactação; FC - com inclusão de fibra apenas na gestação; CF - com inclusão de fibra 

apenas na lactação e FF - com inclusão de fibra em ambas as fases. Durante a gestação 

as matrizes foram alojadas em baias coletivas (19 por baia) e sete dias antes da data 

prevista do parto foram transferidas para a maternidade e alojadas em cela parideira 

convencional. As avaliações da TS corporal das matrizes nas fases de gestação e 

lactação e da TS do aparelho mamário na lactação foram realizadas uma vez por semana, 

por meio de câmera termográfica infravermelha, ao longo de todo o período 

experimental, totalizando quatro avaliações por fase. As imagens termográficas foram 

avaliadas por meio do software específico do equipamento, em que a leitura em espectro 

de cor foi convertida em temperatura superficial. O coeficiente de emissividade 

utilizado foi de 0,96 para toda superfície corporal do animal. A temperatura média da 

superfície e o desvio padrão da área do corpo foram calculados utilizando-se a 

temperatura de 30 pontos distribuídos uniformemente, de modo a representar a 
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superfície corporal global dos animais. As porcas em gestação foram avaliadas 

coletivamente, sendo obtida uma imagem por baia. Durante a fase de lactação a 

avaliação foi feita individualmente. Foram verificadas as premissas estatísticas de 

normalidade de resíduos e homogeneidade de variâncias dos dados de temperatura 

corporal das matrizes pelos testes de Shapiro Wilk e Levene, respectivamente. Aquelas 

que atenderam as premissas foram submetidas a análise de variância utilizando-se o 

procedimento MIXED do SAS (SAS, versão 9.4, SAS Institute Inc, Cary, NC, EUA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Não houve efeito da suplementação de fibra 

eubiótica sobre a temperatura superficial corporal das matrizes na fase de gestação em 

ambos os períodos avaliados (manhã e tarde) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Temperatura superficial corporal média (°C) durante os períodos da manhã 

(TCS- M) e da tarde (TCS-T) de porcas em gestação, com ou sem suplementação de 

fibra eubiótica na dieta. 

Variável 
Gestação 

EPM Probabilidades 
Controle Fibra 

TSC-M 32,35 32,15 0,187 0,5662 

TSC- T 33,07 33,28 0,204 0,61 

* EPM= erro padrão da média. 

Durante a fase de lactação, as matrizes provenientes dos tratamentos que 

receberam suplementação de fibra durante gestação apresentaram maior temperatura 

superficial do corpo (34,94º) em relação às que não receberam, independente de estarem 

recebendo fibra ou não na lactação (Tabela 2). Em contrapartida, aquelas que receberam 

fibra em ambas as fases, apresentaram maior temperatura do aparelho mamário 

(34,88ºC) do que aquelas que receberam fibra apenas na gestação (34,35ºC). 

 

Tabela 2. Temperatura superficial corporal (TSC) e do aparelho mamário (TSM) (ºC) 

de porcas em lactação, com ou sem suplementação de fibra eubiótica na dieta. 

Variáveis 
Gestação 

(G) 

  Lactação (L)  
Média EPM 

  Probabilidades  
Controle Fibra G L G*L 

 Controle 34,89 34,65 34,77B     
TSC Fibra 34,96 34,92 34,94A 0,036 0,0208 0,053 0,1601 

 Média 34,93 34,78 34,85     

 Controle 34,62Aa 34,78Aa 34,70     
TSM Fibra 34,35Ab 34,88Aa 34,61 0,039 0,2729 <0,0001 0,0171 

 Média 34,48 34,83 34,66     

*Médias acompanhadas letras maiúsculas distintas na mesma coluna e minúsculas na 

mesma linha apresentam valores estatisticamente diferentes, quando submetidos ao teste 

para comparação de médias a 5% de significância. EPM= erro padrão da média. 

As matrizes que consumiram fibras durante a gestação apresentaram maior 

temperatura corporal durante a lactação, fato este que pode estar relacionado ao maior 

consumo de ração apresentado por estas fêmeas e consequentemente aumento da 

produção de incremento calórico. As porcas que receberam fibra eubiótica insolúvel em 

ambas as fases apresentaram maior temperatura das glândulas mamárias do que 

aquelas que receberam fibra apenas na gestação. O maior aporte de energia e 

nutrientes para as glândulas mamárias proveniente do maior consumo de ração durante a 
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lactação, bem como da possível modulação da microbiota durante o terço final da 

gestação, promovendo maior produção de AGCC e melhor digestibilidade e 

aproveitamento da dieta, podem proporcionar maior produção de leite, que justificaria 

em parte também o melhor desempenho observado para as leitegadas provenientes das 

matrizes deste tratamento. Por sua vez, o maior aporte de nutrientes às glândulas 

mamárias, com consequente aumento do metabolismo e produção leiteira podem 

promover aumento da temperatura dos tecidos. A termografia infravermelha tem sido 

utilizada de com sucesso para monitorar a atividade metabólica de animais domésticos e 

selvagens, registrando a temperatura da superfície e avaliando-se quantitativamente e 

qualitativamente o fluxo de calor (Phillips e Heath, 2001). Ferreira et al. (2011), que 

forneceram a pintinhos de corte dietas contendo níveis crescentes de energia, 

promovidos pela inclusão de óleo vegetal, concluíram que a termografia infravermelha 

foi eficiente em detectar mudanças na produção de calor corporal provenientes do 

metabolismo pós-prandial. 

 

CONCLUSÕES: A utilização de fibras eubióticas insolúveis parcialmente 

fermentáveis não alterou a temperatura superficial das matrizes em gestação, porém 

promoveu aumento da temperatura superficial e do aparelho mamário na lactação. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta como objetivo mapear os artigos científicos 

publicados na plataforma Web of Science que relacionam ondas de calor e animais de 

produção. Para isso foi feito uma Revisão Bibliográfica Sistemática na base científica 

Web of Science, Scopus e Science Direct, selecionando-se artigos científicos que 

envolvem ondas de calor e animais de produção. Dentre os resultados encontrados no 

trabalho após a aplicação de filtros, percebe-se que dois terços dos trabalhos publicados 

não analisam exatamente ondas de calor, mas utilizam o termo como pano de fundo ou 

justificativa para outros estudos. Para os trabalhos que realmente analisam o fenômeno 

climático onda de calor em animais de produção, verifica-se uma predominância para 

bovinos de corte, bovinos de leite e aves de corte. A partir dos resultados encontrados, 

conclui-se que existem lacunas de pesquisas nesta área que podem ser exploradas nos 

próximos anos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mudanças Climáticas; Ambiência; Revisão Sistemática. 

 

ABSTRACT: This work aims to map the scientific articles published on the Web of 

Science platform that relate heat waves and farm animals. For this, a systematic 

bibliographic review was carried out on the scientific base Web of Science, Scopus and 

Science Direct selecting scientific articles that involve heat waves and farm animals. 

Among the results found in the study after the application of filters, it can be seen that 

two thirds of the published works do not analyze hot flashes exactly, but use the term as 

a background or justification for other studies. For the works that really analyze the 

climatic phenomenon heat wave in farm animals, there is a predominance for beef 

cattle, dairy cattle and poultry. From the results found, it is concluded that there are 

research gaps in this area that can be explored in the coming years. 

 

KEYWORDS: Climate Change, Ambience, Systematic Review. 

 

INTRODUÇÃO: As mudanças climáticas podem gerar impactos diretos e indiretos nos 

seres humanos, na produção agrícola e produção animal, a partir de variações da 

temperatura e pluviosidade, considerando os apontamentos feito pelo 

Intergovernmental Panel of Climate Change – IPCC (Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas) (IPCC, 2014a). Para os próximos anos, segundo o IPCC (2014b), 

tendo em vista o cenário RCP2.6 (otimista) e o cenário RCP8.5 (pessimista), poderá 

haver um aumento da temperatura para a região Sudeste da América do Sul até o final 

do século, aproximadamente entre 0,4ºC e 1,9ºC (cenário otimista) e entre 2,4ºC e 5,2ºC 

(cenário pessimista). Além do aumento constante de temperatura, existem os 
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denominados eventos extremos. Estes eventos são valores fortemente acentuados 

(positivos ou negativos) de variáveis climáticas. Como exemplo, podem ser citados: 

secas, geadas, tempestades, ondas de frio, ondas de calor, furacões, tufões, tornados, 

ciclones, entre outros. Dentre os eventos citados, para o presente estudo, será abordado 

sobre ondas de calor. Onda de calor pode ser denominada como um período 

anormalmente quente (IPCC, 2012). Entretanto, destaca-se que na literatura são 

encontradas diferentes definições para caracterizar este evento extremo, podendo variar 

de acordo com o local de ocorrência (VALE et al., 2010; ABAURREA et al., 2006). 

Riquena et al., (2019), por exemplo, utilizaram quatro diferentes critérios na 

caracterização de ondas de calor para realizar análise de mortalidade de poedeiras. 

Entre eles, está a definição proposta pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

comumente utilizada, no qual se baseia nos critérios adotados pelo The Weather Channel 

e considera como sendo onda de calor: uma situação em que a temperatura máxima seja 

igual ou maior que 32ºC, estando cinco graus acima do considerado normal para a 

região e com duração mínima de dois dias (INMET, 2022). As ondas de calor podem 

variar quanto a sua intensidade (temperatura), duração (quantidade de dias), frequência 

(quantidade de ocorrências) e amplitude (diferença entre temperaturas). Todas estas 

variações são importantes serem observadas, pois podem gerar diferentes impactos nos 

seres humanos e na produção agropecuária. Lamarca (2018) destaca em seu trabalho os 

apontamentos feitos sobre ondas de calor pelo segundo grupo de pesquisa do IPCC 

(responsável pelos estudos na área de Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade), 

publicado no quinto relatório de avaliação do IPCC. Entre os apontamentos foi 

observado que o IPCC indica em diversos pontos do relatório, uma tendência de 

aumento de ondas de calor para os próximos anos em diferentes pontos do planeta. As 

mudanças climáticas e os eventos extremos que a compõe, incluindo as ondas de calor, 

estão gerando e poderão gerar ainda mais, impactos na oferta de alimentos em todo o 

planeta nos próximos anos. Por outro ponto, tem-se que a população mundial em 2015 

estava com aproximadamente 7,38 bilhões de pessoas, sendo estimado para 2050 (95% 

de confiança) entre 9,36 e 10,21 bilhões de pessoas, segundo a Divisão de População 

das Nações Unidas (UNPD, 2017). Esse fato indica claramente que haverá nos 

próximos anos um aumento considerável da demanda de alimentos em todo o planeta. O 

setor agropecuário responsável pela oferta de alimentos, possui forte dependência do 

clima, sendo que variações bruscas, principalmente, de temperatura e precipitação, 

podem acarretar fortes oscilações de produção e produtividade. Diferentes trabalhos 

científicos que tratam sobre clima e agricultura sinalizam que serão precisos novos 

caminhos e estratégias para moldar a produção em relação às alterações climáticas 

(BABINSZKY et al., 2011). Tratando-se de oferta e demanda de alimentos, tem-se que 

os produtos de origem animal têm importante papel nesse cenário. Os sistemas de 

produção animal possuem uma representatividade significativa em termos econômicos 

no agronegócio brasileiro. Em relação ao clima, tem-se que os animais são suscetíveis 

às variações meteorológicas. Nas últimas décadas, tem sido crescente a quantidade de 

trabalhos científicos que abordam a ambiência animal, principalmente no que diz 

respeito ao clima do local em que o animal está inserido. Muitos trabalhos têm 

investigado assuntos como estresse térmico, conforto térmico, ambiência e a sua relação 

com o desempenho produtivo e o bem-estar de diferentes animais de produção (NUNES 

et al., 2014; RENAUDEAU et al., 2014; MASSARI et al., 2016; CECCHIN et al., 

2017). Ademais, diversos meios de comunicação relatam notícias apresentadas em 

diferentes locais do planeta sobre o impacto de ondas de calor na produção 

animal e também em humanos, nos últimos anos (CISION, 2015; GLOBO, 2015; 



ANAIS DO 6º CONGRESSO DE ZOOTECNIA DE PRECISÃO e 20º SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE 
AVES, SUÍNOS E PEIXES – 2022 

AVESUI 2022 – 26 a 28 de abril de 2022 
 

16 
 

COURIER TRIBUNE, 2016; CBC, 2018). De acordo com o contexto apresentado, faz-

se importante entender como está a produção científica em nível global de estudos que 

envolvam ondas de calor e produção animal. Portanto, após breve contextualização 

acerca de mudanças climáticas, tratando-se mais especificamente de ondas de calor 

na produção animal, apresenta-se como objetivo deste trabalho: mapear os artigos 

científicos publicados na plataforma Web of Science que relacionam ondas de calor e 

animais de produção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Para a construção do presente estudo foi utilizado como 

ferramenta, a técnica de Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS). Foi determinado 

como base científica de pesquisa, a Web of Science, Scopus e Science Direct. O período 

de busca, foi delimitado para todos os anos, considerando até dezembro de 2020. 

Destaca-se que foram considerados para análise, apenas artigos científicos, descartando-

se qualquer outro tipo de resultando encontrado. O processo de pesquisa na plataforma 

foi feito por “Tópico”, o qual considera strings de busca nos títulos, resumos e palavras- 

chaves dos trabalhos. Para busca foram utilizados os idiomas inglês, espanhol e 

português. Os animais de produção selecionados para a pesquisa, foram: ave de corte, 

ave poedeiras, bovino de corte, bovino de leite, bubalino, caprino, equino, ovino, pato, 

peru e suíno. As strings de busca foram elaboradas considerando termos de ondas de 

calor e do respectivo animal desejado. A seguir, apresenta-se um exemplo da 

pesquisa realizada para ave de corte: ("onda* de calor" OR "heat wave*" OR 

"ola* de calor") AND ("ave* de corte*" OR "frango*") OR ("chick*" OR "poultry" OR 

"pullet" OR "broiler*") OR ("pollo* de engorde" OR "pollo* de corte"). Após a 

realização da pesquisa para cada animal, optou-se por salvar todos os arquivos no 

computador, separando-se os trabalhos em pastas referentes a cada animal. Na 

sequência foi criada uma planilha eletrônica para organizar os artigos científicos 

encontrados. Nesta planilha, em uma primeira etapa, filtrou-se os trabalhos que 

realmente estavam associados ao problema de pesquisa em questão (ondas de calor e 

animais de produção). Em um segundo momento, dividiu-se os trabalhos em função do 

tipo de animal de produção e também se o mesmo apresentava alguma definição de 

onda de calor ou apenas mencionava o termo sem nenhuma definição presente em seu 

conteúdo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nos resultados observados pela pesquisa, foi 

encontrado uma quantidade significativa de trabalhos. Na primeira fase, eliminou-se 

alguns trabalhos para análise, pois apesar dos termos utilizados para filtrar a pesquisa, 

ainda foram encontrados alguns artigos que não detinham nenhuma relação com a 

proposta deste trabalho. Em especial, para o animal Peru, o qual implicou em resultados 

de ondas de calor para o país “Peru” e para a “Turquia”, por conta do termo em inglês 

de busca “Turkey”. Inicialmente foram encontrados 743 trabalhos. Após a aplicação de 

filtros, restaram 272 trabalhos para análise. Ao final, havia apenas 35 artigos que 

apresentavam alguma definição para onda de calor. Na Tabela 1, apresenta-se os 

resultados encontrados na Web of Science, após o processo de aplicação de filtros, para 

as strings de busca descritas anteriormente. Verifica-se nos estudos encontrados sobre 

ondas de calor em animais de produção que cerca de 87,2% dos artigos publicados não 

trabalham especificamente com as ondas de calor, utilizando este termo em boa parte das 

vezes como um pano de fundo ou justificativa para outros tipos de estudos, como, por 

exemplo, trabalhos envolvendo estudos de estresse térmico em animais de produção. 

Apenas 12,8% dos resultados encontrados tratam mais especificamente de ondas de 
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calor, apresentando algum tipo de definição durante o trabalho. Além disso, dentre estes 

resultados, é predominante os estudos para bovino de corte (37,14%), bovino de leite 

(20%) e ave de corte (20%), apresentando lacunas de pesquisa nessa área para os 

demais animais de produção. 

 

Tabela 1. Quantidade de artigos na Web of Science para ondas de calor e animais de 

produção 

ANIMAL Quantidade total 

de  trabalhos 
Quantidade de trabalhos  

(com definição) 
Quantidade de trabalhos  

(sem definição) 

Ave de Corte 40 7 33 

Ave Poedeiras 3 3 0 

Bovino de Corte 86 13 73 

Bovino de Leite 57 7 50 

Bubalino 3 1 2 

Caprino 7 0 7 

Equino 3 0 3 

Ovino 29 3 26 

Pato 6 0 6 

Peru 28 0 28 
Suíno 10 2 8 

Total 272 35 237 

 

CONCLUSÕES: Para os resultados encontrados até o presente momento, pode-se 

concluir que existem lacunas de pesquisas sobre ondas de calor para alguns animais de 

produção que podem ser mais bem exploradas, dentre elas, para o sistema de 

produção de aves poedeiras e suínos, os quais possuem importante papel econômico 

no agronegócio brasileiro. 

 

AGRADECIMENTOS: À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), Projeto Nº 2019/25181-4. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). 

 

REFERÊNCIAS 

ABAURREA, J.; ASIN, J.; CEBRIAN, A. C.; CENTELLES, A. On the need of a 

changing threshold in heat wave definition. Geophysical Research Abstract, v. 8, p. 762-

775, 2006. 

BABINSZKY, L.; HALAS V.; VERSTEGEN, M.W.A. Impacts of Climate Change on 

Animal Production and Quality of Animal Food Products. In: BLANCO, J.; 

KHERADMAND, H. Climate Change – Socioeconomic Effects. 2011. 

CBC. Quebec pig farmers lose livestock to soaring temperatures. 2018. Disponível em: 
<https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/hogs-dying-in-heat-wave-quebec-
1.4770067>. Acesso em: 03 jan. 2022. 

CISION. Farm animals suffer from extreme heat. 2015. Disponível em: 

<https://www.newswire.ca/news-releases/farm-animals-suffer-from-extreme-heat 

519612161.html>. Acesso em: 03 jan. 2022. 

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/hogs-dying-in-heat-wave-quebec-1.4770067
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/hogs-dying-in-heat-wave-quebec-1.4770067
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/hogs-dying-in-heat-wave-quebec-1.4770067
http://www.newswire.ca/news-releases/farm-


ANAIS DO 6º CONGRESSO DE ZOOTECNIA DE PRECISÃO e 20º SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE 
AVES, SUÍNOS E PEIXES – 2022 

AVESUI 2022 – 26 a 28 de abril de 2022 
 

18 
 

COURIER TRIBUNE. Swine owners must help pigs cool off on hot days. 2016. 

Disponível em: <http://www.mycouriertribune.com/agriculture/swine-owners-must-

help-pigs-cool-off-on-hot-days/article_61e0eaf1- 80a2-599d-bca6-71c613d09ce1.html>. 

Acesso em: 03 jan. 2022. 

GLOBO. Número de mortos por onda de calor no Paquistão chega a 800. 2015. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06/numero-de-mortos-por-
onda-de-calor-no-paquistao-chega-a-800.html>. Acesso em: 27 jan. 2022. 

INMET - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Glossário. 2022. 
Disponível em: 
<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=glossario>. Acesso 
em: 15 jan. 2022. 

IPCC - INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate 

Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral 

Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: 2014a. Disponível em: 

<http://ipcc.ch/report/ar5/wg2/>.Acesso em: 26 jan. 2022. 

IPCC - INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate 

Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. 

Cambridge: 2014b. Disponível em: <http://ipcc.ch/report/ar5/wg2/>. Acesso em: 30 jan. 

2022. 

LAMARCA, D. S. F. Impacto de Ondas de Calor na Produção de Ovos de Poedeiras: 

Sistema de Previsão de Mortalidade aplicado à Cenários do IPCC. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Tupã. 156 p. 2018. 

MASSARI, J. M.; MOURA, D. J.; CURI, T. M. R. C.; VERCELLINO, R. A.; 
MEDEIROS, B. B. L. Zoning of 

NUNES, M. L. A.; MIRANDA, K. O. S.; FARIA, J. M. B. A.; VIEIRA, A. M. C.; 
ARCARO JÚNIOR, J. Physiological 

Evaluation of Heat Stress in Gestating Sows Under Different Housing Systems in 

Bedding and Concrete Floor. Engenharia Agrícola. v. 34, n.1, p. 1-7. 2014. 

RENAUDEAU, D.; GOURDINE, J. L.; FLEURY, J.; FERCHAUD, S.; BILLON, Y; 
NOBLET, J.; GILBERT, H. 

Selection for residual feed intake in growing pigs: Effects on sow performance in a 

tropical climate. Journal Animal Science. p. 3568-3579. 2014. 

RIQUENA, R. S.; PEREIRA, D. F.; VALE, M. M.; SALGADO, D. D. Mortality 

prediction of laying hens due to heat waves. Revista de Ciência Agronômica. v. 50, n. 1, 

p. 18-26. 2019. 

UNITED NATIONS POPULATION DIVISION - UNPD. World Urbanization 

Prospects: The 2017. 2017. Disponível em: 

http://www.mycouriertribune.com/agriculture/swine-owners-must-help-pigs-cool-off-on-hot-days/article_61e0eaf1-
http://www.mycouriertribune.com/agriculture/swine-owners-must-help-pigs-cool-off-on-hot-days/article_61e0eaf1-
http://www.mycouriertribune.com/agriculture/swine-owners-must-help-pigs-cool-off-on-hot-days/article_61e0eaf1-
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06/numero-de-mortos-por-onda-de-calor-no-paquistao-chega-a-800.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06/numero-de-mortos-por-onda-de-calor-no-paquistao-chega-a-800.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06/numero-de-mortos-por-onda-de-calor-no-paquistao-chega-a-800.html
http://ipcc.ch/report/ar5/wg2/
http://ipcc.ch/report/ar5/wg2/


ANAIS DO 6º CONGRESSO DE ZOOTECNIA DE PRECISÃO e 20º SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE 
AVES, SUÍNOS E PEIXES – 2022 

AVESUI 2022 – 26 a 28 de abril de 2022 
 

19 
 

<https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Probabilistic/Population/>. Acesso em: 12 jan. 

2022. 

VALE, M.M.; MOURA, D. J. D.; NÄÄS, I. D. A.; PEREIRA, D. F. Characterization of 

heat waves affecting mortality rates of broilers between 29 days and market age. 

Brazilian Journal of Poultry Science. v. 12, n. 4, p. 279-285. 2010. 

  



ANAIS DO 6º CONGRESSO DE ZOOTECNIA DE PRECISÃO e 20º SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE 
AVES, SUÍNOS E PEIXES – 2022 

AVESUI 2022 – 26 a 28 de abril de 2022 
 

20 
 

AVALIAÇÃO METANALÍTICA DE OCORRÊNCIA DE LESÕES DE CAUDA 

EM SISTEMAS COMERCIAIS DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS DE ACORDO 

COM AS FASES 

Fernanda Yumi Ueno de Oliveira
1
, Rita Therezinha Rolim Pietramale

1
, Fabiana Ribeiro 

Caldara
1
, Karine Keyzy dos Santos Lemes Lechuga

¹
, Deivid Kelly Barbosa¹, Agnês 

Markiy Odakura¹,      Daniela Ferreira de Brito Mandú¹ 

 
¹
 Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Faculdade de Ciências Agrárias 

(FCA), Dourados, MS. Autor correspondente: fernandaueno2@gmail.com 
 

RESUMO: A caudofagia é um problema de bem-estar para os animais e um problema 

econômico no mercado suinícola. É conhecida como canibalismo de cauda, sendo uma 

patologia resultante de uma alteração comportamental dos suínos e de origem 

multifatorial. Desta forma, este estudo objetivou avaliar, metanaliticamente, a ocorrência 

de lesões de cauda em sistemas comerciais de produção de suínos nas fases de pós- 

desmame e terminação. A partir de um levantamento bibliométrico e sistemático de textos 

científicos, buscou-se indicadores percentuais da presença de lesões de cauda em suínos 

com o intuito de realizar uma metanálise de publicações a partir de 2011 até junho de 

2021. O trabalho foi executado em cinco etapas para melhor identificação dos estudos 

como reconhecimento de termos relevantes para a busca. Os níveis de presença de lesão 

são em sua maioria, maiores que >30%. Ao avaliar o enfoque de cada trabalho, foram 

observados diferentes parâmetros de avaliação da ocorrência de mordedura de cauda. 

Sendo eles: o comportamento, enriquecimento ambiental, densidade de lote e 

caudectomia total. A alta incidência encontrada pela caudofagia evidenciam uma 

importante situação que vem se destacando dentro dos sistemas de produção. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Bem-estar; Comportamento; Mordedura na cauda; Suinocultura. 

 

ABSTRACT: Tail biting is a welfare problem to animals and an economic problem in 

the swine market. Tail cannibalism is known as tail cannibalism, being a pathology 

resulting from a behavioral change in pigs and of multifactorial origin. Thus, this study 

aims to methanalytic evaluate the occurrence of tail solutions in commercial swine 

systems in the post-sale and finishing phases. From a bibliometric survey and a scientific 

analysis of the contents of scientific texts, percentage indicators of the presence of studies 

are presented with the purpose of June from an analysis of articles published from 2011 

onwards. The work was carried out in five stages to better identify the studies as potential 

knowledge of terms relevant to the search. The lesion presence levels are mostly greater 

than >30%. When evaluating the focus of each work, 4 parameters for evaluating the 

occurrence of tail biting were observed. They are: behavior, environmental enrichment, 

batch density and docked. The high incidence found by tailphagy evidence an important 

situation that has been highlighted within the production systems. 

 

KEYWORDS: tail biting; welfare; swine production; behavior. 

 

INTRODUÇÃO: Com o aumento dos sistemas de produção, as regras de manejo foram 

totalmente determinadas aos animais, impondo-os a se adequarem aos sistemas modernos 

de criação, surgindo em algumas situações comportamentos estereotipados, abrangendo 

o ato de morder a cauda, conhecido como caudofagia. Esse comportamento ocorre quando 

mailto:fernandaueno2@gmail.com
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um suíno aprisiona a cauda de outro animal com a boca e a manipula. Com a repetição 

deste comportamento ocorre o dano à pele e o sangramento. A partir do momento que a 

cauda lesionada sangra, as mordidas podem se intensificar, atraindo outros suínos da baia, 

levando a riscos de lesões na cauda e na coluna vertebral. O distúrbio é apontado como 

alteração psicológica resultante de incomodidade ou estresse, e torna nítido que as 

circunstâncias na qual ocorrem a caudofagia aumentaram com a intensificação dos 

sistemas de produção e podem ser considerados um dos problemas comportamentais mais 

comuns na suinocultura moderna (Nannoni et al., 2014). O presente estudo objetivou 

avaliar, metanaliticamente, a ocorrência de lesões de cauda em sistemas comerciais de 

produção de suínos nas fases de pós-desmame e terminação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O trabalho foi executado em 5 etapas de acordo com o 

modelo de pesquisa sistematizada explicado por Filho et al. (2014) para melhor 

identificação dos estudos. A primeira etapa: pesquisa aleatória para um esboço dos 

descritores no reconhecimento e formulação do problema de pesquisa; a segunda etapa: 

definição dos descritores; a terceira etapa: seleção dos artigos sobre o assunto (título e 

resumo) e avaliar a quantidade de material separado; a quarta etapa: justificativa da 

explicação do conteúdo; a quinta etapa: repescagem a partir do algorítimo usado no 

sistema Connected Papers. A seleção dos artigos para análise ocorreu em 3 etapas. A 

primeira selecionou os artigos que apresentavam dados quantitativos de presença de lesão 

de cauda, independente do grau, mas com ênfase em fases de crescimento e engorda; A 

segunda selecionou os artigos cujo periódicos estivessem no nível de 67,5% ou mais no 

Scopus; A terceira foi a presença de informações qualitativas, como a condição física na 

qual o animal esteve durante o período experimental. Os percentuais de presença de 

lesão foram separados por fase animal. Desta forma, foram separados 5 artigos para a 

fase de creche, os quais possuíam um ou mais tratamentos, totalizando em 13 

tratamentos; e 7 artigos com um total de 15 tratamentos na fase de engorda (Tabela 1). 

É importante ressaltar que nem todos os textos expunham explicitamente os percentuais, 

isto porque existem muitos métodos e sistemas de análise de lesão de cauda, dificultando 

a normalização dos dados para fins metanalíticos. Neste caso um grupo de artigos 

necessitaram cálculos para identificação dos percentuais de lesão de cauda. 

 

Tabela 1. Caracterização do banco de dados de acordo com a fase dos animais. 

ID Autores, ano Fase animal N total/tratamento PL(%) SD/tratamento n/baia 

A5 Lahrmann et al., 2018 creche 1716 5 0,74 20 

A2 Lahrmann et al., 2017 creche 959 89,4 2,21 30 

A9 Sell et al., 2020 creche 2209 11,7 34,23 20 

A12 Larsen et al., 2018 creche 522 79,3 10,13 14,5 

A12 Larsen et al., 2018 creche 234 76,9 2,48 14,5 

A12 Larsen et al., 2018 creche 288 81,25 1,83 14,5 

A12 Larsen et al., 2018 creche 324 72,2 7,19 14,5 

A12 Larsen et al., 2018 creche 198 90,9 3,39 18 

A12 Larsen et al., 2018 creche 288 93,75 3,78 11 

A12 Larsen et al., 2018 creche 234 61,5 17,87 14,5 

A15 Naya et al., 2018 creche 835 41,3 0,39 70 
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A20 Munsterhjelm et al., 2012 creche 32 75 6,98 16 

A20 Munsterhjelm et al., 2012 creche 24 52 9,96 12 

A9 Sell et al., 2020 terminação 2209 23,7 28,66 20 

A9 Sell et al., 2020 terminação 2209 36,6 23,37 20 

A9 Sell et al., 2020 terminação 2209 71 10,17 20 

A11 Li et al., 2017 terminação 120 47,5 31,44 30 

A11 Li et al., 2017 terminação 120 89,2 31,44 30 

A1 Teixeira et al., 2016 terminação 1526 66,6 0,63 55 

A1 Teixeira et al., 2016 terminação 1617 76,99 0,72 47 

A5 Lahrmann et al., 2018 terminação 926 4 1,05 20 

A2 Lahrmann et al., 2017 terminação 960 22,7 0,7 20 

A2 Lahrmann et al., 2017 terminação 962 4 0,7 20 

A2 Lahrmann et al., 2017 terminação 948 13,1 1,16 20 

A2 Lahrmann et al., 2017 terminação 906 9,05 1,16 20 

A6 Brocke et al., 2018 terminação 43328 26,4 5,25 51 

A6 Brocke et al., 2018 terminação 36626 23,6 5,25 51 

A7 Shou et al., 2020 terminação 672 66,9 11,6 17 
 

N - número de animais por tratamento; PL - Presença de lesão em %; SD - desvio padrão; n/Baia - número de animais por baia durante 

os experimentos. 
 

Após tabulação dos dados numéricos, a análise estatística foi realizada. As 

análises quantitativas selecionadas, foram análise descritiva e o gráfico forestplot, 

comparando a presença de lesão em cada fase dos animais. Foram realizadas no software 

JASP, conforme recomendações de Goss-Sampson (2019). Além da análise sobre as duas 

fases de produção, também foram realizadas análises dentro das fases, onde o indicador 

de comparação foi somente a presença de lesão entre os artigos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatou-se que a maior presença de lesão ocorreu 

na fase Creche analisando somente a fase como indicador de comparação. No entanto, os 

artigos apresentavam diferenças de modelos de alojamento dos animais, quanto a 

quantidade de animais por baia e a diferenciação dos tratamentos dentro dos artigos. A 

fase de terminação apresentou uma média de percentual de presença de lesão de 38,75% 

e a fase de creche de 63,86%. Quanto a comparação entre os estudos realizados, 

considerando a fase dos animais, os resultados estão expostos na Figura 1. E nas Figuras 

2 e 3 encontram-se as análises dentro de cada fase. Ambos os gráficos apresentam a 

comparação entre os estudos realizados em cada artigo. Os gráficos abaixo mostram que 

ao avaliar entre todos os estudos, ocorre uma variabilidade nos tamanhos de amostras, 

representados pelas caixas com linhas horizontais mais largas, já quando se analisa 

somente dentro de uma fase, somente a fase de creche apresenta variabilidade no 

tamanho amostral. Tais representações gráficas condecoram a fase de creche como a 

fase de maior incidência de lesão, mesmo com essa variação amostral. No entanto 

ambos os gráficos, 2 e 3, analisam com maior veracidade a presença de lesão, 

necessitando avaliar quais os fatores que conduzem os resultados da fase creche serem 
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mais expressivos. A fase de creche é uma fase de adaptação a não presença da mãe e os 

animais estão acostumados ao comportamento de sucção, probabilizando ao 

comportamento de morder o rabo ser mais presente (Nanonni et al., 2014). 

 

Figura 1. Gráficos ForestPlot comparando os estudos nas fases e dentro de cada fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - ForestPlot de todos os estudos. Gráficos 2 e 3 - Fases de creche e terminação. 

 
CONCLUSÃO: Apesar da expressividade de presença de lesão na fase de creche, o 

estudo em questão expõe uma necessidade de análises mais profundas, elencando os 

fatores que levam a estes resultados. 
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RESUMO: A pesquisa foi conduzida com objetivo de avaliar os efeitos de diferentes 

tipos e estratégias de fornecimento de enriquecimento ambiental para leitões 

desmamados sobre o comportamento e a manutenção do interesse dos animais pelos 

objetos oferecidos. Foram utilizados 40 leitões desmamados, com idade entre 21 e 28 

dias, distribuídos em DIC em 5 tratamentos, sendo o animal a unidade experimental: 1) 

Controle sem objeto enriquecedor, 2) Enriquecimento alimentar/cognitivo em tempo 

integral (contínuo), 3) Enriquecimento alimentar/cognitivo de modo intermitente (seis 

horas por dia), 4) Enriquecimento alimentar/cognitivo e enriquecimento físico/sensorial 

alternados a cada 24 horas, 5) Enriquecimento alimentar/cognitivo e enriquecimento 

físico/sensorial alternados a cada 48 horas. Durante 15 dias foram realizadas 

observações comportamentais, sendo seis horas diárias, em três períodos de duas horas. 

Leitões mantidos em ambiente sem estímulo apresentaram maior frequência de 

comportamentos agonísticos e belly nosing em relação aos demais tratamentos, 

independentemente do tipo ou estratégia de enriquecimento escolhida. Leitões do 

tratamento com alternância de objetos a cada 24 horas apresentaram maior tempo de 

interação com o objeto enriquecedor. Nos tratamentos em que houve a alternância de 

objetos houve aumento na interação com os mesmos ao passar dos dias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: bem-estar; desmame; estereotipias; novidade; suinos 

ABSTRACT: The research was conducted in order to evaluate the effects of different 

types and strategies of providing environmental enrichment for weanling piglets on their 

behavior and interest for the provided objects. Forty weaned piglets were used, aged 

between 21 and 28 days, distributed in a completely randomized design in 5 treatments, 

with animals used as experimental units. The treatments consisted on: 1) Control with 

no enrichment objects, 2) Continuous cognitive/feeding enrichment, 3) Intermittent 

cognitive/feeding enrichment (6 hours per day), 4) Cognitive/feeding enrichment and 

physical/sensory enrichment alternate each 24 hours, 5) Cognitive/feeding enrichment 

and physical/sensory enrichment alternate each 48 hours. During 15 days, behavioral 

observations were made daily, in three periods of two hours (six hours a day). Piglets 

kept in an environment without stimulation showed a higher frequency of agonistic 

behaviors and belly nosing in relation to the other treatments, regardless of the type or 

enrichment strategy chosen. Piglets from the treatment with alternating objects every 24 

hours showed longer interaction time with the enriching object. In the treatments in 

which there was an alternation of objects, there was an increase in the interaction with 

them over the days. 
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KEYWORDS: well-being; weaning; novelty; stereotypes; swine 

 

INTRODUÇÃO: O desmame é considerado uma das fases críticas e desafiadoras 

emsistemas de produção suinícolas. O estresse causado pela separação da mãe, a 

transferência para novas instalações, formação de novos grupos, e principalmente, a 

mudança na alimentação, podem acarretar em prejuízos de ordem produtiva, sanitária e 

comportamental aos animais (Broom & Fraser, 2010). Alterações no manejo que visem 

diminuir o estresse pós-desmame podem contribuir para o bem-estar dos leitões e 

refletirem-se em ganhos na produtividade. Neste contexto, o enriquecimento ambiental 

busca estratégias para criar um ambiente mais complexo e interativo, propiciando 

desafios e novidades através da simulação de situações que ocorreriam em vida livre, 

possibilitando manifestação de comportamentos específicos da espécie. Entretanto, um 

dos entraves ainda encontrados na utilização de enriquecimento ambiental é a rápida 

habituação e perda de interesse dos suínos. Desta forma, medidas como a alternância de 

objetos com características distintas, bem como a intermitência de tempo quanto à 

exposição desses objetos enriquecedores aos suínos têm sido testadas (Machado et al., 

2017), porém os resultados ainda são incipientes. Deste modo, o objetivo da pesquisa 

foi avaliar os efeitos de diferentes estratégias de enriquecimento ambiental para leitões 

recém-desmamados sobre o comportamento e a manutenção do interesse dos animais 

pelos objetos oferecidos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Foram utilizados 40 leitões, machos inteiros e fêmeas, 

mestiços Landrace x Large White, variando entre 21 e 28 dias de idade. Os leitões 

foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em 5 tratamentos e 8 

repetições, sendo cada animal considerado uma unidade experimental. Controle (CT): 

sem utilização de enriquecimento ambiental; Contínuo (CN): fornecimento contínuo de 

enriquecimento alimentar/cognitivo; Intermitente (IN): enriquecimento 

alimentar/cognitivo por período de 6 horas diárias; Alternado 24 horas (A24): 

enriquecimento alimentar/cognitivo e físico/sensorial alternados a cada 24 horas. 

Alternado 48 horas (A48): enriquecimento alimentar/cognitivo e físico/sensorial 

alternados a cada 48 horas. Foram confeccionados dois tipos de objetos enriquecedores, 

sendo eles: 1- enriquecimento alimentar/cognitivo: objetos de cano PVC com 1,0 m de 

comprimento x 15 cm de diâmetro, com abertura na superfície, onde foi inserido um 

coco seco contendo recompensa alimentar em seu interior (Figura 1); 2- enriquecimento 

físico/sensorial: objeto em cano PVC com 45 cm x 4 cm de diâmetro, com seis 

mangueiras plásticas fixadas, medindo 30 cm de comprimento (Figura 1), que 

possibilitavam aos animais interagir com os mesmos, estimulando o comportamento 

exploratório e de mastigação. No interior dos canos foi colocado algodão imerso em 

essência de banana, para servir como atrativo para os leitões. Para registro e posterior 

avaliação do comportamento foi instalado um sistema de câmeras de vídeo com câmeras 

infravermelhas. Para as avaliações comportamentais foram selecionados três intervalos 

de duas horas de gravações, resultando em 6 horas diárias de avaliação. Os vídeos 

foram pausados em intervalos de 10 minutos, utilizando-se o método animal focal e 

etograma previamente estabelecido. As análises estatísticas foram realizadas pelo 

GLIMMIX do SAS e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% 

de significância. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: Pode-se observar, pela frequência de interação com 

os objetos enriquecedores oferecidos em suas baias, que os mesmos foram atrativos e 

bem aceitos pelos animais (aproximadamente 13% do tempo ativo). Segundo Van de 

Weerd et al. (2003) objetos de enriquecimento ambiental ingeríveis, aromatizados e 

mastigáveis são mais interessantes para suínos, uma vez que estes animais são curiosos 

e apresentam comportamento manipulatório e investigativo. Os autores constataram em 

seus estudos que a atração dos suínos por um brinquedo com característica maleável 

aumentou quando este foi aromatizado. Leitões do tratamento com alternância diária do 

tipo de enriquecimento ambiental (A24) apresentaram maior frequência de visitas ao 

comedouro em relação aos outros tratamentos (P<0,05) (Tabela 1). Leitões do 

tratamento controle apresentaram maior frequência de comportamentos agonísticos, 

belly nosing e sucção. 

Figura 1. Dispositivo utilizado como enriquecimento ambiental alimentar cognitivo 

(esquerda). Dispositivo utilizado como enriquecimento ambiental físico/sensorial 

(direita). 

 

Tabela 1. Frequência comportamental (%) de leitões na fase de creche, submetidos a 
diferentes estratégias de enriquecimento ambiental. 

TRATAMENTOS 

 CT CN IN A24 A48 

Comportamentos fisiológicos      

Comendo 20,96b 17,24b 20,87b 25,60a 21,34ab 

Bebendo 1,62ab 2,04a 1,98ab 1,24c 0,86c 

Urinando ou defecando 0,22 0,11 0,05 0,15 0,05 

Comportamento sexual 0,07 0,03 0,02 0,07 0,1 

Comportamentos ativos      

Explorando ou fuçando o 

ambiente 
9,39 6,77 7,44 6,72 8,14 

Comportamento lúdico 1,08 0,97 1,00 1,65 1,32 

Locomovendo-se 3,65 2,34 2,42 2,66 3,14 

Interações com objetos - 5,30ab 4,00b 6,52a 5,75ab 

Comportamentos inativos      

Deitado 56,51ab 61,45a 57,83ab 51,10c 55,09b 

Sentado 2,84 1,78 2,24 2,34 2,59 

Comportamentos indesejados      

Agonísticos, belly 

nosing e sucção 

 

3,64a 

 

1,67b 

 

2,15b 

 

2,02b 

 

1,60b 
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Observou-se declínio nos acessos ao enriquecimento ao longo dos três períodos 

por parte dos animais que receberam somente um tipo de enriquecimento. Para os 

tratamentos em que eram fornecidos diferentes objetos enriquecedores em dias 

alternados (24 ou 48 horas) o comportamento apresentou-se contrário (P<0,05), 

havendo aumento na interação com o brinquedo no decorrer dos períodos, o que sugere 

uma eficiência para as estratégias testadas (Tabela 2). Gifford et al. (2007) e Trickett el 

at. (2009) demonstraram em suas pesquisas que uma possível alternativa para 

manutenção da interação dos animais com os enriquecedores é a rotação de diferentes 

tipos de objetos enriquecedores. 

 

Tabela 2. Frequência (%) média de interação com os objetos nos diferentes 

períodos pós-  desmame (PD) e tratamentos a que os animais foram submetidos.  
Tratamentos 

Período CN IN A24 A48 Valor-P 

1 (1 a 5 dias PD) 29,8b 13,5c 32,1ª 24,6b <0,0001 

2 (6 a 10 dias PD) 24,0a 23,0a 28,6ª 24,3ª <0,179 

3 (11 a 15 dias PD) 21,0b 15,7c 30,6ª 32,6ª <0,0001 

 

CONCLUSÕES: A utilização do enriquecimento ambiental para leitões pós desmame 

reduz comportamentos indesejáveis como belly nosing, sucção e comportamentos 

agonísticos. A alternância entre diferentes tipos de enriquecimento ambiental a cada 24 

ou 48 horas pode ser uma estratégia positiva para manutenção do interesse dos animais. 
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RESUMO: Tosse é um sinal clínico comum apresentado por indivíduos afetados por 

doenças respiratórias. Um sistema que monitora constantemente o sinal clínico de tosse 

pode melhorar a detecção de doenças respiratórias na suinocultura. O uso de tecnologias 

de zootecnia de precisão para esse fim foi proposto por vários estudos, porém alguns 

estudos só foram realizados em condições de laboratório ou não foram capazes de atingir 

uma alta performance. O objetivo desse estudo é validar uma tecnologia de zootecnia de 

precisão que faz o monitoramento de tosses em condições comerciais. Em uma fazenda 

comercial, 16 microfones foram distribuídos em 2 galpões de suínos (8 microfones para 

engorda e 8 para terminação). Uma metodologia de 3 etapas foi aplicada por um 

observador a campo para induzir a tosse e para a coleta de dados: etapa 1- os porcos 

foram agitados pelo observador que caminhava dentro da baia e emitia sons durante 1 

minuto; etapa 2- em um segundo momento o observador aguardava fora da baia por 1 

minuto; etapa 3 - os sons de tosse eram identificados e registrados pelo observador 

durante 1 minuto fora da baia. Essa metodologia foi aplicada 3 vezes seguidas em cada 

baia. As gravações duravam 15 minutos, sendo que após a terceira aplicação da 

metodologia, as tosses dos 6 minutos restantes sem a indução de tosse eram registradas. 

Os dados de bioacústica foram rotulados e destes foram extraídas features, utilizadas 

para o treinamento dos modelos de inteligência artificial através de um sistema de 

AutoML. A performance da tecnologia foi aferida com o cálculo de sensibilidade, 

especificidade, precisão, acurácia e F1-score. Os resultados para performance indicam 

que a tecnologia consegue fazer o monitoramento de tosses (sensibilidade: 98,6%; 

especificidade: 99,8%; precisão: 98,3%; acurácia: 98,8%; e F1-score: 98,5%). 

 

PALAVRAS-CHAVE: redes neurais convolucionais, doenças respiratórias, Zootecnia 

de precisão, detecção de tosse 

 

ABSTRACT: Coughing is a common clinical sign presented by diseased individuals 

affected by respiratory diseases. A system that continuously monitors coughing can 

improve the detection of respiratory diseases in swine production. The use of Precision 

Livestock Farming technologies for this purpose have been proposed by many studies 

over the years, although some studies were just performed under laboratory conditions 

or were unable to achieve a high performance. The purpose of this study is to validate a 

PLF technology that monitors coughing in field conditions. In a commercial farm, 16 

recorders were distributed in two pig houses (8 for the grower stage and 8 for the 

finisher stage). A three-step methodology was applied by a live observer to induce 

coughing and for data collection: step 1 - pigs were agitated by the observer making 

noises and walking inside the pig pen for one minute; step 2 - the observer waited 

outside the pen for one minute (no cough annotation); step 3 - cough sounds were 
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identified and registered for one minute outside the pen. This methodology was 

repeated three times in a row in every pig pen. Recordings lasted 15 minutes, therefore 

after the third time the methodology was applied, coughs were registered for the 

remaining 6 minutes without the cough induction methodology. Bioacoustic data was 

labeled and was used for extracting features, that were used for the machine learning 

through a AutoML system. The performance of the technology was calculated with 

sensitivity, specificity, precision, accuracy, and F1-score. The results indicate that the 

system can monitor cough sounds in field conditions (sensitivity: 98.6%; specificity: 

99.8%; precision: 98.3%; accuracy: 98.8%; and F1-score: 98.5%). 

 

KEYWORDS: Convolutional neural networks, respiratory diseases, Precision 

Livestock Farming, cough detection 

 

INTRODUÇÃO: Em produções de suínos, a prevalência de doenças respiratórias pode 

chegar a 21,5% (Pessoa et al., 2021) com mortalidade variando de 4% a 15% (Pessoa et 

al., 2021; Choi et al., 2003). Diversos patógenos estão relacionados com o aparecimento 

de doenças respiratórias em suínos (Choi et al., 2003), sendo a tosse um sinal clínico 

comum desse tipo de doença (Pessoa et al., 2021). Devido ao impacto que esse grupo de 

doenças causa na produção, o desenvolvimento de tecnologias de zootecnia de precisão 

foi explorado para fazer a detecção automática de doenças respiratórias. A zootecnia de 

precisão é definida pelo monitoramento contínuo dos animais com o objetivo de auxiliar 

na administração da propriedade, sendo que essa tecnologia já é explorada como uma 

maneira de melhor monitorar a sanidade respiratória em produção de suínos (Moshou et 

al., 2001; Ferrari et al., 2008; Guarino et al., 2008; Hong et al., 2020; Shen et al., 2020; 

Yin et al., 2021). Essas tecnologias se baseiam no monitoramento de tosse para alertar 

quando há casos de doenças respiratórias. O processo de validação de uma tecnologia é 

extremamente importante, já que confirma a eficácia e esclarece a performance da 

tecnologia desenvolvida em resolver o problema proposto. É necessário realizar esse 

processo para provar que a tecnologia apresenta performance adequada para 

comercialização, ou também pode servir como ferramenta para analisar as melhorias 

necessárias que precisam ser feitas na tecnologia. Portanto, esse projeto consiste em 

realizar o processo de validação de uma tecnologia que faz a detecção de doenças 

respiratórias em produções de suíno. 

 
MATERIAL E MÉTODOS: O estudo foi realizado em 1 propriedade localizada em 

Oliveira- MG. Os dados foram coletados por microfones em 2 galpões, sendo um galpão 

da fase de terminação e outro da fase de recria. A coleta de dados ocorreu durante 4 dias, 

iniciando em 14 de julho e encerrando em 17 de julho de 2021. A coleta de dados foi 

realizada duas vezes por dia em cada galpão, sendo que durante a manhã (08:00 – 12:00) 

era realizada uma vez no galpão da terminação e uma vez no galpão da recria, e durante a 

tarde (14:00 – 18:00) esse processo era repetido. Em cada galpão foram coletados dados 

de 8 baias que se localizavam a frente dos microfones, ou seja, foram coletados dados de 

16 baias (8 na terminação e 8 na recria) que continham um microfone cada. Para realizar 

a coleta dos sons de tosse emitidos pelos animais foi realizada uma metodologia de 

indução do sinal clínico. A metodologia consiste em: agitar os animais dentro da baia 

durante um minuto (caminhar dentro da baia e emitir sons batendo palmas e gritando), 

depois aguardava-se um minuto fora da baia, e durante o terceiro minuto contava-se o 

número de tosses ocorridos na baia. Esse processo era repetido 3 vezes seguidas em 

cada baia, totalizando 9 minutos. A fim de coletar também as tosses com os animais em 
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repouso, estendia-se a gravação do microfone por mais 6 minutos, o que resultou em um 

tempo total de coleta de dados de 15 minutos por baia. Eventos de tosse que ocorreram 

durante os 6 últimos minutos eram contabilizadas como tosses em repouso. Essa 

metodologia foi realizada por médico veterinário a campo sendo que os sons de tosse 

foram classificados em tosses isoladas (animal emite somente um som de tosse isolado) 

e tosses contínuas (animal emite vários sons de tosse seguidos). Os dados coletados pelo 

médico veterinário por meio dessa metodologia serviram como padrão ouro para a 

validação do algoritmo de detecção de tosse. Após coletar todos os dados foi iniciada a 

segunda etapa, que consiste na eliminação do ruído das gravações. Nessa etapa foi 

retirado o ruído das gravações e foram isolados os sons de interesse (tosse, espirros e 

ronquidão) de acordo com a classificação feita pelo veterinário a campo. Assim é 

possível melhor identificar os sons emitidos pelos animais visando uma melhor 

performance do algoritmo. Após ter retirado o ruído e classificado os sons isoladamente. 

Foi iniciada a terceira etapa, de treinamento do algoritmo. Para o treinamento do 

modelo de inteligência artificial, são utilizados segmentos de áudio de duração fixa, que 

variam de acordo com o que foi observado no período de análise dos primeiros áudios 

registrados. Dos segmentos de áudio são extraídas features, que, em formato de tensores, 

são utilizadas como valores de entrada para o treinamento de uma rede neural 

convolucional. Como valores de saída, serão utilizadas as classificações do veterinário 

em campo, que tem expertise para determinar o tipo de som ouvido em cada segmento. 

O treinamento foi realizado utilizando várias arquiteturas de modelos, visando identificar 

os hiperparâmetros que possuem a maior correlação com métricas de validação 

satisfatórias. A arquitetura do modelo final foi decidida baseada nos resultados desses 

treinamentos. A framework utilizada foi Keras, utilizando Tensorflow como backend. 

Os modelos foram desenvolvidos utilizando a linguagem Python e os treinamentos 

foram registrados na plataforma Weight and Biases, utilizando as funções de AutoML 

chamadas de “Sweeps”, para otimização de hiperparâmetros de modo automático. Para 

validar a tecnologia, a performance do algoritmo foi aferida com o cálculo de 

sensibilidade, especificidade, precisão, acurácia e F1-score. A seguir são apresentadas 

as fórmulas de cada parâmetros, onde VP, FP, VN e FN são respectivamente verdadeiro 

positivo,             falso positivo, verdadeiro negativo e falso negativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A performance da tecnologia desenvolvida está 

apresentada na Tabela 1 onde também encontra-se uma comparação com outras 

tecnologias validadas na literatura. Os artigos presentes na tabela foram selecionados 

devido a alta performance atingida pelas tecnologias, mostrando que a tecnologia 

validada por nosso estudo também atingiu uma performance satisfatória. A 

sensibilidade alta presente em todas as tecnologias é extremamente importante, já que 

mostra que a correta identificação de tosses feita pelas tecnologias é alta, sendo que 

quando ocorre um evento de tosse, o algoritmo irá identificá-lo. Junto a sensibilidade, a 

alta especificidade mostra que as tecnologias não falham na identificação do evento de 

tosse, sendo que eventos de som que não são tosses, em quase 100% das vezes, não serão 

classificados como  um evento de tosse. As outras métricas contribuem para demonstrar 

o sucesso da tecnologia já que complementam informações referente a alta performance 

das tecnologias. A alta performance atingida pelas tecnologias, supostamente indicaria o 

sucesso de suas aplicações em fazendas comerciais, porém, outros fatores podem 

influenciar no sucesso de uma tecnologia quando aplicada em situações reais. A 

validação de tecnologias em condições similares a fazendas comerciais e a escolha de 

um padrão ouro confiável são pontos que devem influenciar positivamente o sucesso de 
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uma tecnologia aplicada no campo (Dominiak; Krinstensen, 2017). 

 

Tabela 1. Performance das tecnologias presente na literatura em comparação com a 

tecnologia  validada por nosso estudo 

         Shen et al., 2020 Yin et al., 2021 Tecnologia proposta 

Sensibilidade 97,72% 96,80% 98,64% 

Especificidade 95,01% 93,20% 99,83% 

Precisão 96,81% 95,50% 98,29% 

Acurácia 96,68% 95,40% 98,81% 

F1-score 97,26% 96,20% 98,46% 

 

Os estudos de Shen et al. (2020) e Yin et al. (2021) foram ambos desenvolvidos 

em fazendas comerciais e em condições similares a situações reais; o padrão ouro dos 

dois estudos se baseia na identificação das tosses via remota, ou seja, fazem a 

identificação das tosses escutando as gravações feita por microfones posicionados nos 

galpões. Aerts et al. (2005) comparou o número de tosses identificadas por um 

observador a campo com o número de tosses identificadas remotamente e encontrou uma 

subestimação por parte do observador que fez a identificação de tosses remotamente de 

94%. Ou seja, é levantado que somente identificar tosses por gravações é insuficiente 

para criar uma base de dados acurada. Levando em consideração essa informação, a 

base de dados do nosso estudo pode ser considerada mais confiável, visto que a 

identificação das tosses foi realizada por médico veterinário presente no campo. Isso 

pode explicar o maior valor de sensibilidade e especificidade encontrados no nosso 

estudo. Por fim, futuramente seria importante refazer os testes em outras propriedades 

que utilizam sistemas de produção diferentes, visando validar a eficiência da tecnologia 

em outras condições. 

 

CONCLUSÕES: A tecnologia validada por nosso estudo conseguiu atingir boa 

performance com testes realizados em fazenda comercial. Além de atingir boa 

performance, a tecnologia validada é equivalente a alta performance atingida por outros 

estudos encontrados na literatura. Nossa metodologia consiste em observar e identificar a 

tosse dos animais presencialmente, o que pode gerar uma base de dados mais confiável 

em comparação com outros estudos que só fazem a classificação por meio da 

identificação de tosses por gravações. Após analisar resultados, consideramos que a 

tecnologia validada pode ser aplicada em fazendas comerciais, potencialmente ajudando 

no manejo de doenças respiratórias em suínos. 
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RESUMO: A presente pesquisa foi conduzida com o objetivo de avaliar os efeitos da 

suplementação de fibra eubiótica à base de lignoceulose sobre o comportamento de 

fêmeas suínas na fase de gestação e lactação. Foram utilizadas 114 fêmeas suínas de 

linhagem genética comercial, divididas em dois tratamentos na fase de gestação C: 

Controle e FI: com inclusão de fibra a partir do 85º dia de gestação. Na fase de lactação 

as porcas foram distribuídas nos seguintes tratamentos: CC: sem inclusão de fibra em 

ambas as fases; FC: com inclusão de fibra apenas na gestação; CF: com inclusão de 

fibra apenas na lactação; FF: com inclusão de fibra em ambas as fases. As avaliações 

comportamentais na gestação coletiva foram feitas pelo método de varredura e na fase 

de lactação pelo método animal focal, uma vez por semana, durante 11 horas, em 

intervalos de 10 minutos. Fêmeas que receberam a suplementação de fibra eubiótica na 

gestação aumentaram a frequência de visitas ao comedouro na lactação. Matrizes 

suplementadas com fibra na gestação e lactação apresentaram maior frequência de 

comportamento de amamentação e reduziram a expressão de comportamentos 

estereotipados em ambas as fases. A suplementação de fibra eubiótica para matrizes 

suínas em gestação e lactação promove melhora no seu bem-estar. 
 

PALAVRAS-CHAVE: bem-estar; eubiose; fibra insolúvel; suinocultura 

ABSTRACT: The present research was carried out with the objective of evaluating the 

effects of lignocellose-based eubiotic fiber supplementation on the behavior of sows 

during pregnancy and lactation. A total of 114 sows of commercial genetic lineage 

were used, divided into two treatments in the gestation phase C: Control and FI: with 

inclusion of fiber from the 85th day of gestation. In the lactation phase the sows were 

distributed in the following treatments: CC: without inclusion of fiber in both phases; 

FC: with fiber inclusion only during pregnancy; FC: with fiber inclusion only during 

lactation; FF: with inclusion of fiber in both phases. Behavioral assessments in 

collective pregnancy were performed by the scanning method and in the lactation phase 

by the focal animal method, once a week, for 11 hours, at 10-minute intervals. Females 

who received eubiotic fiber supplementation during pregnancy increased the frequency 

of visits to the feeder during lactation. Sows supplemented with fiber during pregnancy 

and lactation showed a higher frequency of breastfeeding behavior and reduced the 

expression of stereotyped behaviors in both phases. The supplementation of eubiotic 

fiber for sows in pregnancy and lactation promotes improvement in their well-being. 

 

KEYWORDS: well-being; eubiosis; insoluble fiber; swine farming 
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INTRODUÇÃO: Desde o início da década de 1990, tem-se aumentado o interesse no 

uso de fibra alimentar para suínos, especialmente para fases do ciclo produtivo, como a 

gestação, em que a restrição alimentar é amplamente adotada para evitar o ganho de 

peso em excesso, desencadeando problemas comportamentais que comprometem o 

bem-estar e consequentemente a produtividade das matrizes (Huang et al., 2020). 

Estudos demonstraram que a fibra dietética pode influenciar a saciedade dos animais 

após a alimentação, retardando o esvaziamento gástrico e estimulando a parede do 

estômago por meio de sua capacidade de inchamento (Wenk, 2001), além de retardar a 

digestão e absorção de glicose e com isso proporcionam picos glicêmicos menores, 

porém mais persistentes (Ramonet et al., 1999). Os principais produtos da fermentação 

cecal das fibras são os ácidos graxos de cadeia curta. Quando esta fermentação é 

realizada por bactérias seletivas, causam efeito eubiótico sobre a microbiota intestinal 

com consequentes benefícios para o animal, podendo os efeitos destas fibras serem 

comparados aos prébioticos, desempenhando papel fundamental nas estratégias de 

alimentação que buscam reduzir o uso de promotores de crescimento antimicrobianos. 

Sendo assim, a pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar os efeitos da 

fibra eubiótica à base de lignocelulose, insolúvel e parcialmente fermentável para 

matrizes suínas em gestação e/ou lactação, sobre seu comportamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido em granja comercial de 

suínos. Foram utilizadas 114 porcas da linhagem genética comercial, do 85º dia de 

gestação ao desmame dos leitões (20 dias de idade). Aos 85 dias de gestação as matrizes 

foram distribuídas em delineamento em blocos casualizados de acordo com a ordem de 

parto (OP1, OP2, OP3 e OP>3) em dois tratamentos: C - sem suplementação da fibra 

eubiótica e FI - com suplementação diária de 55g de fibra eubiótica na dieta. Aos 107 

dias de gestação as matrizes foram transferidas para sala de maternidade, sendo 

distribuídas em um esquema fatorial 2x2, nos seguintes tratamentos: CC: sem inclusão 

de fibra na gestação e lactação; FC: com inclusão de fibra apenas na gestação; CF: com 

inclusão de fibra apenas na lactação; FF: com inclusão de fibra em ambas as fases. 

Durante a gestação as matrizes foram alojadas em baias coletivas (19 porcas por baia) e 

sete dias antes da data prevista do parto foram transferidas para o galpão da maternidade 

e alojadas em cela parideira convencional. As avaliações comportamentais foram 

realizadas por meio de imagens capturadas por câmeras de vídeo, sendo na gestação 

coletiva feitas pelo método de varredura (do 85º dia de gestação até a sua transferência 

para o galpão da maternidade) e na fase de lactação pelo método animal focal, uma vez 

por semana, durante 11 horas consecutivas, em intervalos de 10 minutos. Foram 

utilizados etogramas pré-estabelecidos, de acordo com as fases do ciclo reprodutivo em 

que as matrizes se encontravam. As análises estatísticas para os resultados de 

comportamento foram realizadas utilizando o procedimento SAS GLIMMIX (SAS, 

versão 9.4, SAS Institute Inc, Cary, NC, EUA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a fase de gestação, porcas que receberam 

fibra eubiótica passaram mais tempo deitadas ventralmente, além de reduzirem a 

frequência dos comportamentos estereotipados como lamber o chão e falsa mastigação 

(P<0,05). Houve tendência à redução de interações negativas entre porcas que 

receberam a fibra durante esta fase (P = 0,064).   A restrição alimentar para porcas em 

gestação é adotada para evitar ganho de peso excessivo nessa fase (Meunier et al., 

2001). No entanto, a restrição excessiva de alimento deixa as porcas pouco 

satisfeitas, levando à ocorrência frequente de comportamentos estereotipados e brigas 
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quando alojadas em baias coletivas. Assim, considerando a capacidade de inchamento 

das fibras insolúveis, além da modulação dos picos glicêmicos, a utilização de inclusão 

destas fibras na dieta durante a fase de gestação pode ser considerada uma boa estratégia 

nutricional, para promover a saciedade e reduzir a motivação aparente na alimentação 

de porcas, sem fornecer excesso de energia (Quesnel et al., 2009). Che et al. (2011) 

observaram efeito benéfico da incorporação de maior teor de parede celular vegetal na 

dieta de gestação de fêmeas suínas multíparas, expresso por redução no tempo de 

permanência na posição de pé e aumento na posição deitada. A posição deitada, por 

outro lado, pode refletir uma  boa situação de bem-estar no caso de porcas 

alojadas em baias coletivas (McGlone, 2013). Porcas que receberam fibra durante a 

lactação, independente de terem recebido ou não na gestação, passaram menos tempo 

sentadas e mais tempo amamentando seus leitões (Tabela 1). Ficar sentado ou em pé 

inativo por longos períodos pode indicar pobre bem-estar. Comportamentos 

estereotipados também foram reduzidos durante a fase de lactação em porcas que 

receberam fibras nesse período. 

 

Tabela 1. Frequência comportamental (%) de matrizes suínas durante período de 

permanência nas celas parideiras (sete dias antes do parto ao desmame), 

suplementadas ou não com fibra eubiótica durante as fases de gestação e lactação. 

Variáveis 
GESTAÇÃO 

(G) 

  LACTAÇÃO (L)  
MÉDIA EPM 

  PROBABILIDADES  

Controle Fibra G L G*L 

Deitada 

Lateralmente 

Controle 25,466Aa 27,472Ba 26,469     

Fibra 24,191Ab 29,415Ba 26,803 0,019 0,7793 <0,0001 0,0005 

Média 24,829 28,444 26,636     

Deitada 

Ventralmente 

Controle 18,858 21,299 20,079B     

Fibra 20,771 22,193 21,482A 0,021 0,0022 <0,0001 0,0566 

Média 19,8145b 21,746a 20,7802     

 Controle 4,493 1,803 3,148     

Sentada Fibra 4,042 1,150 2,596 0,070 0,7394 <0,0001 0,4618 

 Média 4,267a 1,476b 2,872     

 Controle 6,467 7,804 7,136     

Amamentando Fibra 6,436 8,208 7,322 0,018 0,4065 <0,0001 0,3971 

 Média 6,451b 8,006a 7,229     

 Controle 5,254 5,923 5,588b     

Comendo Fibra 5,379 6,592 5,9855a 0,015 0,0019 <0,0001 0,0987 

 Média 5,316b 6,257a 5,787     

 Controle 5,068Aa 4,695Ba 4,882     

Bebendo Fibra 4,975Aa 5,317Aa 5,146 0,019 0,0453 0,5163 0,0233 

 Média 5,022 5,006 5,014     

Mordendo 

Grades 

Controle 6,483Aa 5,503Aa 5,993     

Fibra 7,276Aa 3,233Bb 5,255 0,041 0,0928 <0,0001 0,0028 

Média 6,880 4,368 5,624     

Falsa 

Mastigação 

Controle 7,058Aa 5,69Aa 6,374     

Fibra 6,996Aa 2,238Bb 4,617 0,037 0,0053 <0,0001 <0,001 

Média 7,027 3,964 5,496     

 

Entretanto, a redução de comportamentos estereotipados foi mais significativa 

para matrizes que já vinham sendo suplementadas desde o terço final da gestação. Nesta 

fase, os estereótipos não estão relacionados à restrição alimentar, mas sim à restrição 

severa de movimentos imposta pelas celas parideiras. A hipótese para a presente 
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pesquisa é de que a modulação da microbiota intestinal das porcas promovida pelas 

fibras eubióticas desde a fase de gestação, promove melhora da saúde intestinal e 

consequentemente maior produção de serotonina, melhorando o bem-estar e reduzindo 

comportamentos tipicamente relacionados à frustração e estresse. Além disso, a melhora 

no bem-estar, além da maior produção leiteira, pode estar associada ao aumento na 

frequência de amamentação de porcas que receberam suplementação de fibras durantes 

os períodos gestacional e de lactação. 

 

CONCLUSÕES: A utilização de fibra eubiótica na dieta de porcas no terço final da 

gestação contribuiu para a redução de comportamentos estereotipados em ambas as 

fases com a suplementação de fibra eubiótica, sendo na lactação os efeitos mais 

pronunciados quando as matrizes recebiam a suplementação desde a fase gestacional. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi apresentar os resultados do diagnóstico e 

monitoramento realizados nos últimos dez anos em propriedades com surtos de mastite 

bovina por Mycoplasma bovis (M. bovis), bem como a efetividade das medidas adotadas 

para o seu controle. Foram analisadas 24 propriedades com 846 animais suspeitos de 

mastite por M. bovis por meio da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os 

resultados mostraram oito propriedades positivas (33%), nas quais 118 animais 

(13,95%) apresentaram mastite por M. bovis. Os tratamentos clínicos realizados nos 

primeiros animais não foram efetivos. Dessa forma, o monitoramento contínuo, as 

medidas de sanitização e de biosseguridade adotadas, bem como o descarte dos animais 

positivos foram as estratégias mais indicadas para o controle das infecções por M. bovis 

nas propriedades leiteiras. 

 

PALAVRAS-CHAVES: bovino, mastite, Mycoplasma bovis, PCR, controle 
 

ABSTRACT: The objective of this work was to present the results of diagnosis and 

monitoring in the last ten years in dairy farms with outbreaks of bovine mastitis by 

Mycoplasma bovis (M. bovis), as well as the effectiveness of the measures adopted for its 

control. Twenty-four properties were analyzed with 846 animals suspected of M. bovis 

mastitis using the Polymerase Chain Reaction (PCR). The results showed eight positive 

dairy farms (33%), in which 118 animals (13.95%) had M. bovis mastitis. Clinical 

treatments performed on the first animals were not effective. Thus, continuous 

monitoring, sanitation and biosecurity measures adopted, as well as the positive animals 

slaughter were the most indicated strategies for the control of infections by M. bovis in 

dairy farms. 

 

KEYWORDS: bovine, mastitis, Mycoplasma bovis, PCR, control 

 

INTRODUÇÃO: Mycoplasma bovis (M. bovis) é a espécie de maior importância entre 

os micoplasmas como agente primário de mastite, além de causar artrite, 

ceratoconjutivite, otite, meningite, disordens reprodutivas e apresentar um papel relevante 

entre os vários patógenos do complexo respiratório bovino (Calcutt et al., 2018). Essa 

bactéria é considerada um dos principais patógenos emergentes nos países 

industrializados produtores de leite e carne bovina, desde que foi descrita pela primeira 

vez em 1962, nos Estados Unidos (Hale et al., 1962). No Brasil, o primeiro isolamento 

de M. bovis foi realizado por Rossini (1978), em bezerros com pneumonia no estado de 

São Paulo. O primeiro relato documentado de mastite bovina causada por M. bovis 

ocorreu em Londrina, PR (Mettifogo et al., 1996). Nos anos seguintes, diversos trabalhos 

utilizando isolamentos em meios específicos ou métodos moleculares demonstraram a 

presença deste patógeno em casos de mastite nos Estados de São Paulo, Paraná e Minas 

Geral (citado por Adorno et al., 2021). A presença do M. bovis no Brasil, comprovado 
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ANAIS DO 6º CONGRESSO DE ZOOTECNIA DE PRECISÃO e 20º SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE 
AVES, SUÍNOS E PEIXES – 2022 

AVESUI 2022 – 26 a 28 de abril de 2022 
 

38 
 

por diversos trabalhos, bem como sua capacidade em provocar casos graves de mastites 

e de outras enfermidades torna necessária a introdução deste patógeno no diagnóstico de 

rotina nos laboratórios que trabalham com doenças bovinas. O objetivo deste trabalho foi 

relatar os resultados dos últimos dez anos de diagnóstico, monitoramento e medidas de 

controle para o M. bovis em casos de mastite bovina. 

 
MATERIAL E MÉTODOS: A amostragem foi realizada no período de 2012 a 2021; 

foram recebidas no Laboratório de Diagnóstico Veterinário LABORATTI, amostras de 

leite correspondentes a 846 animais suspeitos de mastite por Mycoplasma bovis, 

provenientes de 24 propriedades de gado leiteiro, localizadas em Minas Gerais, São Paulo 

e Paraná. Diagnóstico pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR): a metodologia para 

a extração de DNA das amostras de leite foi realizada por tratamento térmico, de acordo 

com Fan et al. (1995). O DNA obtido das amostras foi submetido à detecção de M. bovis 

por meio da PCR, como descrito por González et al. (1995). Monitoramento nas 

propriedades positivas para M. bovis: foi proposto um monitoramento mensal com 

exames e coleta de amostras de animais com mastite clínica e/ou subclínica – 

identificados pelo California Mastitis Test (CMT). As amostras colhidas foram 

submetidas à PCRs para M. bovis. Tratamento de animais positivos para M. bovis: na 

propriedade onde surgiram os primeiros casos, em julho de 2012, houve tentativas de 

tratamentos dos casos de mastites em alguns animais, utilizando-se antimicrobianos das 

classes dos macrolídeos, fluoroquinolonas e/ou tetraciclinas. Medidas preventivas 

adotadas de sanitização e biosseguridade: uso de desinfetantes no pré e pós-ordenha; 

limpeza e desinfecção da ordenhadeira; troca das borrachas das teteiras e desinfecção do 

conjunto de copos da ordenhadeira entre a ordenha de um animal e outro; os animais 

positivos e sem resposta as tentativas de tratamento foram descartados; correção da linha 

de ordenha; proibição do uso de bezerros que eram colocados para serem amamentados 

antes ou após a ordenha; quarentena e exames de animais adquiridos de outras 

propriedades; exames dos bezerros nascidos de mães positivas; separação em piquetes de 

animais positivos; suspensão de compra ou venda de animais da propriedade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Do total de 846 animais analisados, 118 (13,95%) 

foram positivos para M. bovis, distribuídos em oito propriedades (Tab. 1). Em trabalho 

semelhante, Pretto et al. (2001) examinaram 713 animais de três diferentes propriedades 

suspeitos de mastite por M. bovis, porém apresentaram um índice menor de 1,12% de 

animais positivos. Em estudos de prevalência realizados no Brasil, onde foram 

coletados dados a partir de uma amostragem aleatória de rebanhos, Manzi (2014) e 

Junqueira (2017), encontraram índices de 1,4 e 3,0% de animais positivos ao M. bovis, 

respectivamente. A alta porcentagem de animais positivos, principalmente nas 

propriedades 1 e 3 se explica pelo histórico de serem vizinhas e praticarem trocas de 

animais, principalmente bezerros, seja por meios de empréstimos ou de vendas entre elas. 

Além disso, a prática de se manter bezerros junto às vacas durante a ordenha é um fator 

relevante para a disseminação de patógenos entre os animais. Os tratamentos realizados 

nos animais acometidos não resultaram satisfatórios, pois apesar dos sintomas terem sido 

reduzidos, vários destes animais se mostraram positivos em avaliações subsequentes. 

Dessa forma, a decisão foi o descarte desses animais. Estes resultados confirmam a 

refratariedade das infecções intramamárias por M. bovis aos tratamentos com 

antimicrobianos. Embora o M. bovis possa apresentar sensibilidade in vitro a vários 

antibióticos, diversos autores relatam falhas no tratamento e posterior isolamento do 

patógeno, de forma contínua ou intermitente (Gunning & Shepherd, 1996, Mettifogo et 

al., 1996). 
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Tabela 1. Número de propriedades de gado de leite e animais positivos para Mycoplasma 

bovis identificado por meio da PCR a partir de amostras de leite, no período de 2012 a 

2021. Brasil. 
 

Data Propriedade Estado Nº. animais 

analisados 

Positivos para 
M. bovis (%) 

25/07/2012 1 MG 72 26 

25/01/2013 2 SP 27 0 

25/05/2013 3 MG 233 35 

08/06/2013 4 MG 23 0 
12/08/2013 5 MG 33 07 
21/10/2013 6 MG 19 01 

12/11/2013 7 MG 01 0 

25/11/2013 8 MG 14 0 
30/11/2013 9 MG 01 0 

30/11/2013 10 MG 84 04 
30/11/2013 11 MG 01 0 

19/12/2013 12 MG 13 0 

08/04/2014 13 MG 01 0 
14/08/2014 14 MG 01 0 

27/08/2014 15 MG 174 24 
07/05/2015 16 MG 19 0 
01/06/2015 17 MG 02 0 

18/06/2015 18 MG 44 15 
12/09/2016 19 MG 02 0 

09/12/2017 20 MG 04 0 

22/05/2018 21 MG 01 0 

21/12/2018 22 MG 15 6 

28/04/2021 23 PR 25 0 
28/04/2021 24 PR 35 0 

   846 118 (13,95) 

Nas propriedades identificadas com M. bovis (30,3%) foram intensificados os 

procedimentos de sanitização e biosseguridade, para fins de controle e erradicação do 

agente nas propriedades e contenção da sua disseminação para as propriedades vizinhas. 

O M. bovis é considerado um patógeno contagioso, sendo transmitido não apenas no 

momento da ordenha, como também pelas vias respiratória, reprodutiva e oral, sendo que 

essa última ocorre desde a primeira ingestão de colostro pelo bezerro (Gunning & 

Shepherd, 1996; Calcutt et al., 2018). Das oito propriedades identificadas como positivas 

para M. bovis somente nas de nº 15 e 22, localizadas nas Mesorregiões Oeste e do Campo 

das Vertentes de Minas Gerais, respectivamente, não foi possível realizar o 

monitoramento nos meses subsequentes ao início dos surtos. Nas outras seis 

propriedades, localizadas na Mesorregião do Sul e Sudoeste de Minas Gerais foi realizado 

o monitoramento mensal, quando possível, até a obtenção de resultados negativos 

consecutivos. As propriedades de nº 05, 06 e 10, com poucos animais doentes (07, 01 e 

04 animais positivos, respectivamente), descartaram imediatamente esses animais e 

obtiveram resultados negativos após três meses de testes seguidos. No entanto, nas 

propriedades que possuíam rebanhos maiores e um número maior de animais positivos 

(nº 1, 3 e 18) o período de monitoramente se estendeu por mais tempo até que se 

obtivessem três exames negativos consecutivos (44, 51 e 22 meses), respectivamente. 

Estes resultados demonstram a relação de maior ocorrência de animais positivos para M. 

bovis e a dificuldade do controle em rebanhos maiores (Calcutt et al., 2018). 
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CONCLUSÕES: A ocorrência de surtos contagiosos de mastite bovina causados pelo 

M. bovis implicaram em grandes prejuízos econômicos aos produtores, seja pelos 

descartes necessários de animais, seja pelo tempo prolongado exigido para que as medidas 

de controle e erradicação dessa doença alcançassem seus efeitos. Embora de ocorrência 

baixa em relação a outros agentes, os produtores e técnicos devem ficar atentos aos 

primeiros sintomas da mastite causada por M. bovis, pois as medidas de controle são mais 

efetivas quando aplicadas no início dos surtos. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi investigar as características histopatológicas da 

carne de frango com miopatia dorsal cranial (MDC) e avaliar a intensidade das lesões 

por meio de um escore lesional (EL). Dois grupos foram avaliados: músculos 

normais e afetados por MDC, as amostras foram processadas para avaliação 

histopatológica com coloração de hematoxilina e eosina e de tricrômio de Masson. 

Em seguida, um EL foi elaborado para avaliar os critérios de degeneração/necrose, 

regeneração das miofibras, fibroplasia, fibrose, inflamação e escore total. A carne 

afetada pela miopatia apresentou alterações histológicas consideráveis, foi possível 

observar a presença de miofibras degeneradas, fibroplasia, fibrose e miócitos 

necróticos. O EL indicou que processos de degeneração e necrose são acompanhados 

por inflamação. O EL total foi 4,73 vezes maior (p ≤ 0,05) para o músculo MDC que o 

normal. Conclui-se que os músculos afetados pela MDC apresentam severa 

miodegeneração das fibras musculares e presença de lesões características de um 

processo polifásico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Músculo anterior latissimus dorsi, Microscopia ótica, 

Degeneração, Inflamação. 

 

ABSTRACT: This study aimed to investigate the histopathologic characteristics of 

chicken meat with dorsal cranial myopathy (DCM) and evaluate the intensity of lesions 

using a lesional score (LS). Two groups were evaluated: normal muscles and DCM-

affected. Samples were processed for histopathologic evaluation with hematoxylin 

and eosin and Masson's trichrome stain. Then, an LS was designed to assess the 

criteria for degeneration/necrosis, myofiber regeneration, fibroplasia, fibrosis, 

inflammation, and total score. Meat affected by myopathy showed considerable 

histological changes. It was possible to observe the presence of degenerated myofibers, 

fibroplasia, fibrosis, and necrotic myocytes. LS indicated that degeneration and necrosis 

processes are accompanied by inflammation. The total LS was 4.73 times higher (p ≤ 

0.05) for the DCM-affected than normal samples. In conclusion the DCM- affected 

present severe myodegeneration of muscle fibers and the presence of lesions 

characteristic of a polyphasic process. 

 

KEYWORDS: Anterior latissimus dorsi muscle, Optical microscopy, Degeneration, 

Inflammation. 
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INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas, a indústria avícola tem enfrentado problemas 

com a qualidade da carne devido surgimento de algumas miopatias, como consequência 

da produção baseada na obtenção de aves com maior rendimento de carcaça em menor 

tempo. Duas das principais anomalias são white striping (WS) e wooden breast (WB) 

que acometem o peito do frango (Soglia et al., 2017; Baldi et al., 2018). A miopatia 

dorsal cranial, investigada em menor escala, ocorre na região dorsal dos frangos, é 

caracterizada por amarelamento e inchaço da pele que recobre o músculo anterior 

latissimus dorsi (ALD). Após a retirada da pele é possível observar edema subcutâneo, 

áreas hemorrágicas, palidez, aderência, aumento da espessura e consistência 

(Zimermann et al., 2012). A sua etiologia ainda não é totalmente esclarecida, entretanto 

tem sido associada a aves de linhagens de alto desempenho, com maiores pesos de abate 

(Sesterhenn et al. 2017). Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar as 

características histopatológicas da carne com MDC e avaliar a intensidade das lesões 

por meio de um escore lesional. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: As amostras foram coletadas em uma linha comercial de 

abate no estado do Paraná, Brasil. Aves (Ross 308 AP) de ambos os sexos com idade 

média de 47 dias e peso médio de 3,51 kg foram abatidas seguindo as práticas 

comerciais. Esta pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Estadual de Londrina (N° 20962.2019.81). Os músculos ADL foram 

classificados em dois grupos, por especialista treinado: miopatia dorsal cranial, 

amostras exibindo alterações visuais no músculo ALD, e Normal, amostras sem 

alteração visual, na área de inspeção federal. A análise histopatológica foi realizada em 

amostras coletadas imediatamente após o abate. Músculos ALD normais (n = 5) e 

afetados por MDC (n = 5) foram posicionados em folhas de cortiça e as extremidades 

presas, a fim de prevenir a contração muscular em seguida foram imersos em solução de 

formol tamponado a 10%, desidratados em etanol (70%), diafanizados e parafinados. 

Foram realizados cortes longitudinais e transversais e as amostras processadas para 

avaliação histopatológica com coloração de hematoxilina e eosina (HE) e coloração 

tricrômio de Masson. Para classificação da intensidade das lesões, foram utilizados 

critérios morfológicos microscópicos elaborados com base nos achados descritos por 

Zimermann et al. (2012) e Sesterhenn et al. (2017). Um escore lesional foi criado, 

atribuindo-se a seguinte fórmula: (A x 3) + (B x 2) + (C x 3) + (D x 2) + E. Onde “A” = 

degeneração/necrose variando de 1 (ausência) a 4 (presença de grande quantidade de 

fibras arredondadas, hipereosinofílicas, com estriações pouco evidentes e/ou de fibras 

fragmentadas, amorfas, de aspecto hialino); “B”= regeneração de miofibras variando 

de 1 (ausência) a 4 (presença de grande quantidade de fibras delgadas, com leve 

basofilia, perda de evidenciação das estriações e núcleos centrais enfileirados); “C”= 

fibroplasia variando de 1 (ausência) a 4 (proliferação de grande quantidade de tecido 

conjuntivo frouxo endomisial e/ou perimisial); “D” = fibrose variando de 1 (ausência) 

a 4 (aumento acentuado da quantidade de tecido conjuntivo colagenizado endomisial, 

perimisial ou epimisial); e “E” = inflamação variando de 1 (ausência) a 4 (presença de 

grande quantidade de heterófilos e macrófagos intersticiais e/ou infiltrando miofibras 

necróticas). Os resultados do escore lesional dos dois grupos (normal e MDC) 

foram comparados pelo teste U de Mann-whitney utilizando o Software RStudio versão 

4.1.2 (R Core Team, 2021). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: De maneira geral, foram encontradas alterações 

histológicas significativas nos músculos ALD afetados pela miopatia (Figura 1). É 
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possível observar a presença de miofibras degeneradas com formato arredondado, 

interferindo no perfil poligonal característico de amostras normais, fibroplasia entre as 

células e focos fibróticos colagenizados corados em azul (Figura 1A,B). Além disso, 

também foi observado a presença de miócitos necróticos, fragmentados e infiltrados por 

células inflamatórias (Figura 1C). Estes achados estão de acordo com o também 

observado por Soglia et al. (2017) e Baldi et al. (2018) para as miopatias WS e WB, 

respectivamente. 
 

Figura 1. Frango, músculo anterior latissimus dorsi (ALD) de amostras provenientes de 

músculos macroscopicamente alterados pela miopatia MDC. A:Corte transversal, 

tricrômio de  Masson 4x. B: Corte transversal, HE 40x. C: Corte longitudinal, HE 40x. 
 

Em relação ao escore lesional, a MDC apresentou escore para 

degeneração/necrose 3 vezes maior (p ≤ 0,05) do que músculos normais (Tabela 

1). O EL para regeneração, fibroplasia e fibrose foi zero (ausência de lesões 

histopatológicas) em amostras normais, entretanto não foi possível observar diferença (p 

> 0,05) entre os dois grupos (Tabela 1), provavelmente devido ao alto valor de desvio 

padrão obtido. 

 

Tabela 1 Escore lesional da caracterização histopatológica de frangos normais e afetado 

pela miopatia dorsal cranial (MDC). 

Parâmetros Histopatológicos NORMAL MDC 

Degeneração/necrose 2,4
b
 ± 1,34 7,2

a
 ± 1,64 

Regeneração de miofibras 0,0
a
 ± 0,00 0,4

a
 ± 0,89 

Fibroplasia 0,0
a
 ± 0,00 3,00

a
 ± 3,67 

Fibrose 0,0
a
 ± 0,00 1,6

a
 ± 1,67 

Inflamação 0,6
b
 ± 0,55 2,0

a
 ± 0,71 

Escore (A x 3) + (B x 2) + (C x 3) + (D x 2) + E 3,00
b
 ± 1,22 14,20

a
 ± 7,12 

Valores representam a média ± desvio padrão.
a-b

. Médias seguidas por letras diferentes 

na mesma linha diferem pelo teste U de Mann-whitney (p ≤ 0,05). 

 

Por outro lado, o escore para inflamação foi 3,33 vezes maior (p ≤ 0,05) para 

amostras acometidas pela miopatia quando comparadas as normais, indicando que os 

processos de degeneração e necrose são acompanhados por processo inflamatório 

(Tabela 1). O escore lesional total obtido para a MDC foi 4,73 vezes maior (p ≤ 0,05) 

do que em amostras normais, demonstrando que a MDC é representada por um processo 

polifásico, o qual pode ser associado a lesões consecutivas no tecido muscular (Tabela 

1) (Zimermann et al., 2012). Tais achados podem resultar em alterações na composição 

química da carne. De fato, Pavanello et al. (2020), observaram que músculos ALD 

acometidos por MDC possuem menor teor de proteínas em relação aos normais, o que 
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pode estar associado a presença de miodegeneração e reorganização do tecido muscular. 

 

CONCLUSÕES: Os achados deste estudo demonstram que os músculos ALD afetados 

pela MDC apresentam severa miodegeneração das fibras musculares. O escore lesional 

sugeriu a presença de lesões características de um processo polifásico. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o diâmetro das fibras musculares e os 

parâmetros histopatológicos de filés de frango classificados como White striping (WS) 

em diferentes graus de severidade. Os peitos de frango de uma linha comercial de abate 

foram classificados em: Normal (ausência de estrias brancas na superfície); Moderado 

(presença de estrias brancas na superfície < 1 mm de espessura) e Severo (presença de 

estrias brancas na superfície ˃ 1 mm de espessura). As amostras foram processadas para 

avaliação histológica e corados com hematoxilina e eosina (HE) e tricrômio de Masson. 

O diâmetro das fibras do peito classificado como Severo foi aproximadamente 6,2 % 

(p≤ 0,05) maior que do Normal e Moderado. Histologicamente, os músculos com grau 

Severo de WS apresentaram fragmentação citoplasmática e infiltrado inflamatório. Os 

resultados demonstram que as alterações que ocorrem nos tecidos das carnes com WS 

indicam processos degenerativos, afetando macroscopicamente os filés. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pectoralis major. Miopatia. Microscopia ótica. Diâmetro das 

fibras. Infiltrado inflamatório. 

 

ABSTRACT: This work aimed to evaluate the diameter of the muscle fibers and the 

histopathologic parameters of chicken fillets classified as White striping (WS) in 

different degrees of severity. Chicken breasts from a commercial slaughter line were 

classified as Normal (no white striations on the surface of the chicken breast), Moderate 

(presence of white striations on the surface < 1 mm thick), and Severe (presence of 

white striations on the surface ˃ 1 mm thick). Samples were processed for 

histopathologic evaluation with hematoxylin and eosin (HE) and Masson's trichrome 

stain. The diameter of the breast fibers classified as Severe was approximately 6.2% (p 

≤ 0.05) larger than Normal and Moderate samples. Histologically, muscles with Severe 

WS presented cytoplasmic fragmentation and inflammatory infiltrate. The results 

showed that the alterations in the tissues of WS meats indicate degenerative processes, 

macroscopically affecting the fillets. 

 

KEYWORDS: Pectoralis major. Myopathy. Optical microscopy, Diameter fiber. 

Inflammatory infiltrate. 

 

INTRODUÇÃO: A miopatia white striping (WS) é caracterizada pela ocorrência de 

estrias brancas paralelas as fibras musculares em filés de peito de frango (Pectoralis 

major). Visualmente pode ser classificada em grau normal, moderado e severo. 

Estudos mostram que a presença dessa anormalidade influencia na aparência da carne e 

mailto:longhi.pavanello@gmail.com
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diminui significativamente a aceitação e decisão de compra do consumidor (Kuttappan 

et al., 2012a; Kato et al. 2019). A incidência do WS tem sido associada a linhagens de 

aves de crescimento acelerado com maior rendimento de carcaça, entretanto a etiologia 

dessa miopatia ainda não está totalmente esclarecida. Os filés afetados pelo WS 

possuem alterações em algumas características físico- químicas, tais como redução no 

teor de proteínas e aumento na porcentagem de gordura (Kuttappan et al., 2012b; 

Petracci et al., 2014), que podem ser explicadas por alterações nos tecidos musculares. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o diâmetro das fibras musculares e os 

parâmetros histopatológicos de filés de frango classificados como WS em diferentes 

graus de severidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido em uma linha comercial de 

abate no estado do Paraná, Brasil. As aves de 47 dias, de ambos os sexos foram abatidas 

seguindo a prática industrial padrão: pendura, insensibilização, sangria, escaldagem, 

depenagem, evisceração, resfriamento e chiller, desossa e refrigeração. Esta pesquisa foi 

aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Estadual de 

Londrina (N° 3159.2016.00). O peito de frango foi coletado e classificado de acordo 

com Kuttappan et al. (2012a) por um especialista treinado, através da avaliação visual: 

Normal (ausência de estrias brancas na superfície); Moderado (presença de estrias 

brancas, paralelas as fibras musculares, aparentes na superfície, < 1 mm de espessura); e 

Severo (presença de estrias brancas, paralelas as fibras musculares, cobrindo grande 

parte da superfície do peito de frango, ˃ 1 mm de espessura). Para a análise 

histopatológica, os peitos de frangos classificados em Normal (n= 25), Moderado (n = 

25) e Severo (n = 25) , foram cortados, fixados em solução de formol por 24h, 

desidratados em etanol, diafanizados, parafinados e cortados em micrótomo com 

espessura de 5 μm. As amostras foram submetidas a duas colorações diferentes: 

hematoxilina e eosina (HE) para avaliação quanto à morfologia geral do tecido e o grau 

de encolhimento celular e coloração tricrômio de Masson para verificação de núcleos, 

citoplasma / queratina / fibras intercelulares e colágeno. O programa MOTIC Image 

Plus 2.0 ML® (MOTIC Image Plus Motic Instruments Richmond, Canadá) foi utilizado 

para obtenção das imagens e medida do diâmetro celular. Em cada imagem foi medido 

aleatoriamente o diâmetro de 10 células com lente objetiva de 40×, totalizando 250 

células por grupo de peito de frango. Os resultados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e teste de comparação de médias de Tukey a 5% de 

probabilidade, empregou-se o programa estatístico Statistica 7.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A avaliação histopatológica dos músculos 

corados com HE indicou que os músculos acometidos pelo grau severo de WS 

apresentaram diâmetro de fibra aproximadamente 6,2 % maior (p ≤ 0,05) do que os 

músculos Normal e grau Moderado (Tabela 1). Além disso, foi possível observar maior 

espaçamento entre as fibras musculares, semelhante ao que ocorre com o fenômeno PSE 

(Pale, Soft, Exudative) (Barbut et al., 2005). 

 

Tabela 1. Diâmetro da fibra (corte transversal, 40×) de carne de peito de frango 

classificada em diferentes graus de White Striping 
 Normal Moderado Severo 

Diâmetro da fibra (µm) 153.84 ± 31.33
b
 157.36 ± 30.51

b
 164.70 ± 26.01

a
 

 

Foram verificadas alterações histológicas em amostras com o grau Severo da 
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miopatia em comparação as amostras normais, como a presença de fragmentação 

citoplasmática e infiltrado inflamatório (Figura 1a, b, c). Kuttappan et al. (2013), 

também observaram alterações nos tecidos de amostras com WS, caracterizadas por 

processos degenerativos juntamente com substituição crônica do músculo danificado por 

adipócitos e fibrose no tecido muscular nas amostras severas, assim como lise, leve 

mineralização, focos ocasionais de miofibras em regeneração, e inflamação intersticial 

associada a fibrose. Semelhante ao reportado por estes autores, neste estudo foi possível 

observar presença de grande quantidade de miofibras fragmentadas em músculo Severo. 

 

 
Figura 1. Frango, músculo Pectoralis major. (a, b) Amostras provenientes de músculos 

acometidos pelo grau severo da miopatia WS. Corte longitudinal, fibras musculares com 

fragmentação citoplasmática e infiltrado inflamatório (seta), tricrômio de Masson (Bar = 

50 um). (c) Amostra normal. Corte longitudinal com aspecto normal, tricrômio de 

Masson (Bar = 50 um). 
 

Estudos realizados anteriormente por Petracci et al. (2014) apontaram que os 

filés WS Severo apresentam maior teor de lipídios e de colágeno, entretanto estas 

alterações não foram identificadas na avaliação histológica por tricrômio de Masson. 

Provavelmente, devido ao sistema de classificação dos difrentes graus da miopatia WS. 

Além disso, o WS pode ocorrer associado a outra miopatia, como o wooden breast 

(WB, peito amadeirado) que também afeta o músculo Pectoralis major de aves de corte, 

o qual apresenta dureza rígida e palpável, e palidez (Sihvo et al., 2014). Sihvo et al. 

(2014) observaram que amostras classificadas como WB associadas a WS 

histologicamente apresentam moderada a severa miodegeneração polifásica, e uma 

quantidade variável de acúmulo de tecido conjuntivo intersticial ou fibrose. Sendo 

assim, o grau da miopatia pode ser considerado severo quando a amostra apresentar 

estrias brancas na superfície, apresentando ou não, as demais características típicas do 

WB. 

 

CONCLUSÕES: Músculos com grau severo de WS apresentam fibras com maior 

diâmetro, fragmentação citoplasmática e infiltrado inflamatório, afetando 

macroscopicamente os filés. 
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