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Diarreia neonatal dos leitões 

 

Higiene é fundamental 

 
A maior parte das doenças dos animais é provocada pela 
acção de agentes patogénicos- bactérias, vírus, fungos e 
parasitas. Quando a contaminação ambiental é elevada, 
por exemplo por falta de higiene das instalações dos 
animais, a exposição dos animais aos microrganismos é 
maior. Intervir activamente com medidas de higiene 
eficazes, nas explorações pecuárias, mesmo que 
pequenas, é garantia de sucesso na saúde e bem-estar 
dos animais. 
 

 

Os leitões recém-nascidos são frequentemente afectados por 
diarreia, afecção que, na maior parte dos casos conduz à 
morte dos animais. É importante esclarecer 
convenientemente os proprietários destes animais, o que diz 
respeito sobretudo à prevenção. 
 

Etiologia 

 
A diarreia neonatal é considerada a principal causa infecciosa 
de mortalidade de leitões no período de aleitamento. 
A etiologia é multifactorial. A frequência e a intensidade dos 
episódios dependem dos microrganismos patogénicos e do 
maneio zootécnico e sanitário. 
 
Vários tipos de microrganismos como bactérias, parasitas e 
vírus podem ocasionar enterites em leitões. A colibacilose 
(Escherichia coli) e a clostridiose (Clostridium perfringens tipo 
C) são as infecções bacterianas mais frequentes nestes 
animais. Relativamente às doenças parasitárias, a isosporose 
(Isospora suis) e a criptosporidiose (Criptosporidium sp.) são as 
de maior prevalência. Alguns vírus estão também envolvidos 
na fisiopatologia desta afecção.  
 

Factores predisponentes 
 

 Baixa imunidade das mães, principalmente das 
primíparas, o que resulta na incompetência imunitária dos 
neonatos; 
 

 Deficiência na higiene e desinfecção da maternidade; 
 

 Partos realizados em más condições de higiene (mãos 
sujas); 

 

 Disseminação de agentes patogénicos pela utilização do 
mesmo material de limpeza em várias maternidades. 
 

 Humidade das instalações (facilita a propagação de 
agentes patogénicos). 

Sinais 
 

 Diarreia amarelada; 
 

 Desnutrição e desidratação intensas; 
 

 Morte entre 4 a 24 horas. 
 

Tratamento 
 
As diarreias neonatais são fulminantes e fatais, pelo que 
requerem intervenção Médico-Veterinária urgente. A morte 
por desidratação é eminente e é fundamental repor-se o 
equilíbrio hodroelectrolítico. O tratamento etiológico passa 
pelo recurso a antibioterapia sistémica de largo espectro. 
 

Prevenção 

 

 Higiene das instalações dos animais; 
 

 Vacinação das porcas reprodutoras, para que os leitões 
sejam passivamente imunizados. 
 

Medicamentos e produtos utilizados 
 

 Vacinas: Gletvax 6; Neocolipor; Porcilis Coli 6C; Suiseng. 
  

 Antibióticos: Baytril 5%; Vetryl 24%; Tribrissen 48%; 
Suanovil 20. 

 

 Desinfectantes: Halamid; Iosan; Bradofen;  
 
 

 
As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização exclusiva 
da equipa técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não 
dispensam a avaliação clínica dos animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-
Veterinária. 


