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RESUMO 

 
A suinocultura passou por diversas modificações desde o início do século passado e com isso o Brasil 
atualmente tem uma das cadeias produtivas mais avançadas em tecnologia e produção de carne de 
qualidade. A carne é consumida mundialmente, e com todas as demandas e fases do processo de qualidade 
o animal pode desenvolver doenças, ou até mesmo por prevenção de patógenos, é ofertado para esses uma 
alimentação com adição de antibióticos. Os antimicrobianos ofertados conseguem inibir o crescimento ou 
matar fungos e bactérias, revertendo quadros de desequilíbrio da microbiota intestinal dos suínos. O consumo 
exagerado e frequente dos antimicrobianos fez com que a OMS (Organização Mundial de Saúde) proibisse 
empresas e produtores de usar essa substância em animais saudáveis, pois a prática está levando a uma 
grande resistência bacteriana a antibióticos usado em animais e seres humanos, podendo comprometer a 
eficácia de alguns tratamentos com antibióticos, já que em alguns países alguns elementos usados para 
produzir alimentos a animais são iguais o semelhantes de humanos. Através do levantamento bibliográfico 
feito através de dados fornecidos por uma granja do Oeste de Santa Catarina, em 2 lotes de suínos, foi 
identificado os princípios ativos de antimicrobianos indicados para uso em suínos.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

No início do século passado a criação de suínos começou a passar por modificações 
genéticas e cruzamentos com raças puras. A suinocultura brasileira tem sua cadeia 
produtiva entre as mais avançadas no quesito tecnologia e processos para produzir carne 
de alta qualidade. Os animais são criados no sistema de confinamentos e modelo de 
produção com integração entre produtor e indústria, onde são respeitadas as normas de 
bem-estar animal e controle de qualidade e sanidade. Nesse sistema o animal recebe 
alimentação a base de milho, soja e trigo, além, da ração conter adições de vitaminas e 
minerais para suprir as demandas nutricionais. As empresas ainda adotam sistemas de 
reciclagem e diminuição de resíduos, contribuindo com a preservação ambiental (ABPA, 
2017). No ano de 2017 sua carne foi consumida mundialmente, passando à frente da carne 
de frango e bovina (IBGE, 2018). 

Além disso, a ABPA informou em seu relatório de 2017 que no ano de 2016 o Brasil 
foi considerado o quarto maior produtor de carne suína do mundo, tendo o destino de sua 
produção voltada 80,4% para o mercado interno e 19,6% para mercado externo. O maior 
estado exportador da sua carne é de Santa Catarina com 37,90% no porto de Itajaí, ficando 
como segundo maior estado Rio Grande do Sul com 30,22% e em terceiro o estado do 
Paraná com 13,18% das exportações. Além disso, o consumo per capita de carne suína 
(kg/hab) ou ‘’por cabeça’’ no mesmo ano foi de 14,4%. Os países que importam a carne 
suína brasileira são África, Oriente Médio, União Europeia, Oceania, América, Ásia e 
Europa Extra-Eu (ABPA, 2017) 

O IBGE divulgou que em 2017 o abate de suínos bateu recorde, sendo abatidos 
43,19 milhões de cabeças. Isso mostra que a carne suína vem sendo consumida cada vez 
mais pela população mundial e a suinocultura cada vez mais vem ganhando espaço no 
mercado brasileiro devido a sua grande infraestrutura, genética, melhora na qualidade da 
carne, sanidade e bom manejo do animal (IBGE, 2017). 
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Mudanças no ambiente, nutricionais e até o processo de desmame para creche pode 
provocar o desenvolvimento de patógenos em suínos, ou para atender a todas demandas 
no processo qualidade o animal passa a receber ração com adição de antibióticos. Segundo 
(POZZA, 1988) as condições de sanidade nos confinamentos não garantem um local com 
total eliminação de microrganismos patogênicos, havendo problemas entéricos, baixo 
aproveitamento de nutrientes e doenças como um todo. Os antibióticos são compostos 
naturais ou sintéticos que tem função de inibir o crescimento ou causar a morte de fungos 
e bactérias, sendo usados quando há desenvolvimento de doenças. Assim, tendo a 
finalidade na suinocultura de reverter quadros de desequilíbrio na microbiota. 

De acordo com TALAMINI et al., (1998), o uso de antibióticos na última década do 
século 20 foi para tratar e controlar doenças e até mesmo evita-las através de vacinas. 
Porém seu uso indiscriminado nos últimos anos apresentou malefícios a nível técnico e ao 
mercado consumidor. Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou que 
empresas e produtores devem inibir o uso de antibióticos em animais saudáveis. Isso 
porque a prática está levando a uma grande resistência de bactérias a antibióticos usados 
em animais e seres humanos, podendo cessar a eficácia de alguns tratamentos com 
antimicrobianos. Tal prática pode estimular a disseminação de bactérias resistente e 
contaminar os humanos (OMS, 2017). 

O objetivo foi realizar uma revisão bibliográfica sobre os antimicrobianos mais 
utilizados na produção de suínos, em uma granja de criação para abate, na região oeste do 
estado de Santa Catarina, identificando os princípios ativos dos antibióticos administrado 
nos animais. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foram fornecidos, por uma granja situada no oeste do estado de Santa Catarina, 
dados pertinentes ao uso e consumo de antimicrobianos em 2 lotes de suínos abatidos no 
primeiro semestre de 2018. Esses dados foram tabulando para identificar os 
antimicrobianos utilizados. Foi utilizado o programa Excel do pacote Office 365 da Microsoft 
(2018) para a tabulação dos dados. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os antibióticos utilizados na granja nesse período pertenciam aos grupos 
farmacológicos a seguir, como betalactâmicos, aminopenicilinas, cefalosporinas de 
primeira e terceira gerações, quinolonas de segunda geração, lincosamina, anfenicol 
aminoglicosídeo, sulfonamidas, macrolídeos e azalídeos. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se que foram utilizados antimicrobianos de diferentes grupos 
farmacológicos. Espera-se, após a identificação dos princípios ativos antimicrobianos, 
quantificar os consumos e fornecer subsídios para a escolha das moléculas nos 
tratamentos futuros. Aliado a isso, poderá ser avaliado o uso de diferentes cepas de 
probióticos. 
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