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PFTS - Nomenclatura

Postweaning Wasting Catabolic Syndrome (PWCS)  
(Gauvreau, H. and Harding, J., 2008)(2010)

Postweaning “Fading Pig/Anorexia Syndrome”
(Jun 28, 2010 , Kurt Rossow )

Nursery Pigs� Failure to Thrive Syndrome (Nov2010)

PERI-WEANING FAILURE TO THRIVE SYNDROME 
(PFTS) 2011 – AASV; ISEReD

“Síndrome Catabólico pós-desmame dos leitões”



PFTS - Descrição

Síndrome caracterizado por um aumento 
significativo da taxa de mortalidade pós-
desmame (4 – 12% com picos de 19%), tendo 
como causa principal a morte (ou eutanásia) 
de leitões em estado caquético, sem que estes 
manifestem sinais das doenças típicas dos 
leitões de recria,  sem resposta positiva a 
quaisquer tratamentos ou esquemas de 
profilaxia vacinal, e sem etiologia conhecida.

Casos Clínicos 2009 - 2012



PFTS - Sintomas

• Dia do desmame – não se observam animais 
afectados;

• Início dos sinais cerca de 4 - 5 dias após o desmame;

• Afecta cerca de 5% dos leitões, (leves e pesados);

• Sinais: Anorexia (perda de apetite), Depressão 
(relutância em movimentar-se), Emaciação (pêlo 
áspero, pálidos), Perda de peso, Por vezes diarreia, 
Debilidade, Morte (natural ou por eutanásia).





PFTS – Observações na necrópsia 

• Caquexia, por vezes edema SC a nível dos membros;

• Perda/ alteração da gordura sub-cutânea; 

• Linfonodos sem alterações importantes;

• Estômago e Intestinos sem conteúdo nem lesões 
visíveis, por vezes exsudado claro na cav abdominal 

• P x Hepatomegália, Baço, Rim sem alterações 
importantes

• Pulmão normal, por vezes exsudado claro na 
cavidade toráxica e no saco pericárdico.

• Atrofia do Timo

• Por vezes alterações da morfologia do coração



PFTS – Alterações no coração

• Alteração da forma do coração com perda de firmeza

• Dilatação  cardíaca com atrofia da parede dos 
ventrículos D e E.

• Degradação do tecido adiposo (alteração da cor e 
consistência) presente no coração



PFTS – Diagnóstico laboratorial

• Material enviado:

– Sangue, Cadáveres, Zaragatoas rectais e nasais, Fezes, 
Pulmão, Linfonodos, Rim, Fígado, Coração com alterações, 
…

– Ração, Água

• Análises solicitadas:

– Histopatologia, Bacteriologia, PCR, ELISA, ISH, 
Parasitologia, Toxicologia, Micotoxinas, …

– Resultados inconclusivos… até agora. (Histopatologia ID)



PFTS – Diagnóstico laboratorial

• Agentes pesquisados:

– PRRS, PCV2, SIV, Mhyo, HPS, E.Coli, Salmonella, LI, 
Parasitas, PMtc, BB, ADV, TTsuV, PRCV, …

• Identificação positiva:

– E. coli; Streptococcus suis I; Salmonella sp.; PCV2; 
Lawsonia intracelularis.

– Resultado inconclusivo…

Fonte: Harding, J., et al, 2011, Procedings of the ISERePD, Barcelona.



Duarte Gonçalves, 2012, Tese de Mestrado FMV-ULHT

PFTS – Resultados de Tratamentos

• Tratamentos Antibióticos: 

– Ceftiofur; Tulatromicina; Amoxicilina; Colistina; Tilosina; 
Enrofloxacina; Marbofloxacina.

– Aplicados por via injectável nos animais afectados, ou nos 
primeiros dias após o desmame como metafilaxia em 
leitões sem sinais clínicos.

• Resultado:  Inconclusivo e dispendioso.



PFTS – Resultados de Profilaxia Vacinal

• Programas testados:

– PCV2 

– PRRS

– MHyo 

– E. coli

– H. parasuis

– S. suis II

• Resultado:  Inconclusivo e dispendioso +++, 
agravando por vezes o quadro clínico (v Desmame).

PFTS – Alojamento, Maneio e Alimentação

• Melhorar as condições de conforto, de ambiente, de 
agrupamento social, de maneio alimentar e 
qualidade do alimento, NÃO evita o aparecimento de 
casos de PFTS em explorações positivas.

• Os animais afectados retirados do grupo original e 
colocados em condições mais favoráveis a 
insuficientes cardíacos, melhoram em mais de 50% 
dos casos.



PFTS – Tratamentos em Ensaio

• Vitamina E + Selénio. 

The function of vitamin E in the pig

• To increase the efficiency of the immune system. Adequate levels
must be available at critical times particularly as maternal antibody 
is dropping and pigs are being challenged by infectious agents. This 
highlights the importance of both diet quality and levels of energy 
lysine and vitamin E at these times.

• It acts as a tissue antioxidant. Heart muscle is particularly sensitive 
to oxidising agents, the reason why mulberry heart disease is so 
common.

• It helps to maintain the integral structure of muscles in the 
digestive and reproductive systems.

• It is involved in the synthesis of certain amino acids and vitamin C.It 
has a close relationship with selenium metabolism.



PFTS – Tratamentos em Ensaio

• Vitamina D   (40,000 IU oral ao nascimento)

Vitamin D and nursing pigs – clinical investigation, 

observations and speculation (Drs. Steve Henry, Lisa 
Tokach, Megan Potter, Abilene Animal Hospital)

In February, while continuing to work on PFTS pigs that would not eat post 
weaning, we made the observation that ribs appeared to be poorly
mineralized. Following up with histopathology on ribs from pigs weaned 
only a couple of days, we learned that these ribs contained micro-
fractures in various stages of healing. Serum was analyzed for calcium, 
phosphorus and vitamin D. Results demonstrated that pigs had 25-
hydroxycholecalciferol (25(OH)D) levels that were from undetectable to 
low single digit values (ng/ml) instead of the 25-30ng/ml considered to 
be normal.

Investigação em curso…

• Vírus da Encefalomiocardite (EMC v) ? Relatados 
casos de morte súbitas de leitões na Bélgica e 
Holanda.

• Cardiomiopatia de etiologia desconhecida ?

• Etiologias possíveis (Retrovírus endógenos 
recombinantes - PERV?)



Detection of porcine endogenous retrovirus (PERV) A/C recombinants

in U.S. pigs by quantitative real-time RT-PCR
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Introduction
Retroviruses are RNA viruses that exist in two main groups:
endogenous or exogenous retroviruses. Pigs carry porcine

endogenous retroviruses (PERV) in their genome (1) and three
PERV subtypes have been identifi ed to date, PERV-A, B, and
C. PERV-A and PERV-B are present in genomes of all pigs. In

contrast, PERV-C is absent from many pigs and this virus with
its host range mostly restricted to porcine cells is not infectious

to human cells (2). More recently, the possible existence of 
exogenous

retrovirus; a recombinant between PERV A and PERV C
(PERV A/C), as opposed to endogenous retroviruses in pigs was
proposed (3,4). The objective of this study was to determine if

there is a relationship between retroviremia and clinical disease
in pigs by using real-time PCR methods to detect the diff erent
PERV types on serum samples obtained from clinically healthy

and clinically aff ected 3 to 25 week old pigs.

Investigação em curso…

• Sensibilidade de certas linhas genéticas a determinados 
agentes microbianos (teoria dos receptores). 

Duarte Gonçalves 2012

• Situação multifactorial aditiva complexa.


