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Introdução

O matadouro constitui relevante instrumento do 
sistema de Vigilância Epidemiológica, permitindo o 
diagnóstico de enfermidades, entre elas as de caráter 
zoonótico, e possibilitando a avaliação de programas 
de controle e erradicação destas enfermidades [1].

A inspeção sanitária de carnes representa ação 
preventiva da mais alta relevância para a saúde pública, 
no controle da qualidade higiênico-sanitária dos 
alimentos, compreendendo um conjunto de atividades 
que visam proteger a saúde da população através da 
prevenção de doenças veiculadas por alimentos, 
atendendo a um propósito econômico [2].

O uso de monitorias patológicas em abatedouros é 
uma das mais importantes fontes de informações 
conhecidas para o acompanhamento sanitário dos 
suínos, com finalidade de identificar e quantificar as 
prevalências das doenças, bem como a severidade das 
lesões encontradas. As perdas econômicas decorrentes 
das condenações recaem tanto sobre os produtores 
como sobre a indústria [3].

A condenação de órgãos, vísceras e carcaças dos 
animais de açougue em matadouros é de extrema 
importância para a saúde pública, já que estes podem 
possuir alterações patológicas, inclusive as suspeitas de 
zoonoses, podendo ser problema quando entregues ao 
consumo humano [4].

O fígado é um órgão de valor comercial 
diferenciado, porém, em virtude das suas funções 
metabólicas, é susceptível a diversos tipos de alterações 
[5,6], os prejuízos que advêm das rejeições dos fígados 
no matadouro devem ser considerados [7,8]. As 
manchas de leite hepáticas de suínos constituem-se em 
hepatite crônica intersticial, e são causadas pela 
migração de larvas do helminto Ascaris suum, no 
fígado. Os fígados afetados são condenados à inspeção 
de carne por serem considerados alimento inadequado,
pelo aspecto apresentado devido à presença das 
manchas, podendo gerar grande prejuízo econômico 

[9]. Este trabalho teve como objetivo avaliar a presença 
de manchas de leite em fígados de suínos em 
abatedouros da Zona da Mata do estado de 
Pernambuco e classificar as lesões segundo o grau.

Material e métodos

Foram estudados 448 animais da espécie suína, 
oriundos de oito propriedades da Zona da Mata do
estado de Pernambuco, mestiços em idade de abate, 
com peso vivo variando de 70 a 100 Kg. Estes animais 
foram abatidos em três abatedouros sob inspeção 
Estadual, localizados na Zona da Mata de Pernambuco. 
O experimento foi realizado no período de julho de 
2008 a maio de 2009. Os animais foram abatidos 
conforme tecnologia de produção padrão para suínos.

Os fígados foram inspecionados, seguindo a linha 
de abate que foi realizada de acordo com o manual de 
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal [10], sendo examinados
quanto à presença de manchas de leite, indicada por 
lesão macroscópica característica de fibrose. Em uma 
ficha, foram anotados os dados referentes à 
procedência dos animais e à quantidade de focos de 
fibrose no fígado, para posterior classificação conforme 
o grau da lesão, obedecendo aos seguintes graus: 0 –
ausência lesões, 1- até 10 pontos de fibrose e 2 - mais 
de 10 pontos de fibrose [11].  

Resultados e discussão

Verificou-se que, do total de 448 animais que 
tiveram os fígados inspecionados na linha de inspeção 
72 (16,07%) apresentaram manchas de leite (Tabela 1). 
Em um estudo avaliando as condenações por infecção 
parasitária na região de Trikala na Grécia, de um total 
de 3920 fígados de suínos de abatedouros, a única 
lesão observada foi manchas de leite com 0,35%, 
valores estes inferiores aos encontrados neste trabalho 
[12]. No Canadá, obteve-se percentual de 44% 
avaliando-se 2500 suínos abatidos [13]. No Japão, de 



um total de 815 suínos, 311 (38,2%) tiveram parte ou 
todo o fígado condenado por manchas de leite [14]. 
Embora com freqüências variáveis em diferentes 
países, os resultados permitem considerar as manchas 
de leite, uma das causas importantes de condenação de 
fígados em abatedouros.

Em relação aos graus de lesões, 372 (82,60%)
fígados apresentaram grau 0 (ausência de manchas de 
leite), 57 (12,07%) o grau 1, e 15 (3,34%) para o grau 
2. Os três tipos de graus indicam diferentes estágios e 
severidade de hepatite intersticial, sendo o aumento nos 
valores de freqüência nestes graus de lesões no fígado,
estão relacionados a vários fatores ligados à infecção 
por Ascaris suum, dentre eles o manejo dos suínos, as 
condições climáticas, e o ciclo biológico do helminto
[15].

Os resultados obtidos demonstram a necessidade 
de se avaliar a eficácia dos programas de controle da 
infecção por helmintos, definir prioridades de ações no 
sistema de assistência técnica e identificar fatores de 
riscos nas propriedades [7,8], particularmente naquelas
em que se observaram maiores taxas de fígados 
acometidos (Tabela 1), levando-se em consideração 
que, além dos custos diretos da infestação por Ascaris 
suum, existe um potencial efeito indireto desta 
parasitose no aumento do índice de conversão e na 
exacerbação das patologias respiratórias devido às 
migrações larvares [7,8].
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Tabela 1. Freqüência absoluta (n) e relativa (%) de fígados de suínos em abatedouros da Zona da Mata do Estado de Pernambuco segundo a 
presença de manchas de leite.

*Grau de lesão manchas de leite no fígado: 0- sem lesão, 1- até 10 pontos, 2- mais de 10  **Base de cálculo – Total de suínos    
*** Base de cálculo – Total de suínos da propriedade.   
- Não se aplica o cálculo.

GRAU DE LESÃO NO FÍGADO*ABATEDOURO PROPRIEDADE

0 1 2 

FÍGADOS
C/ LESÃO

TOTAL DE
FÍGADOS

n % n % n % n %** %*** n %

A 95 21,20 25 5,58 0 0 25 5,58 20,83 120 26,79

B 40 8,93 05 1,12 0 0 05 1,12 11,11 45 10,04
C 80 17,86 01 0,22 03 0,67 04 0,89 4,77 84 18,75

I

D 58 12,95 0 0 01 0,22 01 0,22 1,69 59 13,17

E 22 4,91 01 0,22 04 0,89 05 1,12 18,52 27 6,03

C 10 2,23 10 2,23 03 0,67 13 2,90 56,52 23 5,13
F 0 0 03 0,67 0 0 03 0,67 100 03 0,67

II

G 06 1,34 02 0,44 02 0,44 04 0,89 40,00 10 2,23

III H 65 14,51 10 2,23 02 0,45 12 2,68 15,58 77 17,19

TOTAL 8 376 83,93 57 12,72 15 3,35 72 16,07 - 448 100


