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RESUMO 
 

Na chegada das fêmeas de reposição de plantel precisamos tomar alguns cuidados 
na chegada. Avaliar como os animais estão, se estão sem problemas locomotores, 
machucados com o transporte, se o aparelho mamário está formado por todas as 
tetas viáveis. Para incrementar a performance reprodutiva destas fêmeas deve-se 
controlar sobretudo a idade à puberdade. Precisamos levar em conta o manejo de 
cada granja para poder saber o número de marrãs que se necessita para completar 
o plantel da granja. O descarte do plantel gira em torno de 50% por ano, por 
problemas reprodutivos, locomotores, mortes e entre outros. Para formar uma fêmea 
com vida longa no plantel precisamos preparar ela de maneira correta, respeitando 
os seguintes itens: peso mínimo de 140kg e idade mínima de 240 dias. Com esses 
fatores corretos teremos uma boa fêmea e um bom número de leitões nascidos no 
primeiro parto. Temos que levar em consideração a alimentação da marrã após a 
sua cobrição para não ter problemas com fêmeas obesas no parto, que excesso de 
peso poder ser um problema no parto.  
 

Palavras Chaves – Marrãs, Plantel, Problemas.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

On arrival the squad replacement females need to take some care on arrival. Assess 
how the animals are, if they are without locomotor problems, bruised with 
transportation, if the breast unit formed by this all viable teats. To increase the 
reproductive performance of these females is mainly control the age at puberty. We 
need to consider the management of each farm to be able to know the number of 
gilts that is needed to complete the squad farm. The squad's disposal is around 50% 
a year for reproductive problems, locomotor, deaths and so on. To form a female with 
long life in the squad must prepare it properly, respecting the following: minimum 
weight of 140kg and minimum age of 240 days. With these factors right we will have 
a good female and a good number of piglets born at first birth. We have to take into 
consideration the power of gilt after mating to have no problems with obese females 
in childbirth, that excess weight can be a problem in childbirth. 
 

Keywords – Gilts. Squad. Problems 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A suinocultura moderna, na procura da máxima rentabilidade, vai-se 

aperfeiçoando com novas tecnologias que vão alterando conceitos e práticas de 

manejo, as quais cada vez mais exigem uma correspondente evolução do material 

humano dentro das granjas. 

As unidades responsáveis pela multiplicação e melhoramento genético de 

suínos são a base para a suinocultura brasileira, pois o fornecimento de animais 

para repor os plantéis das demais unidades produtoras é de sua responsabilidade 

fornecendo machos e fêmeas geneticamente melhorados. 

Outro importante aspecto a ser verificado é a crescente demanda do mercado 

mundial por animais com melhores rendimentos de carne magra na carcaça, 

obrigando os profissionais responsáveis pelo melhoramento direcionarem o foco a 

qualidade da carne não somente a quantidade de cevados por matriz. 

O presente relatório tem por objetivo abordar os processos de produção e a 

multiplicação da genética suína de fêmeas a campo, abordando o manejo, 

melhoramento genético e comercialização dos animais. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1.1 Melhoramento genético 

 

As diferenças observadas entre os indivíduos são resultado da influência de 

fatores genéticos e ambientais. O componente genético é estritamente uma função 

dos genes do indivíduo. Embora a seleção de animais, em um programa de 

melhoramento genético, seja realizada pelo componente genético, ênfase deve ser 

dada ao componente ambiental, pois os efeitos ambientais, apesar de não serem 

transmitidos através das gerações, devem ser considerados para a determinação 

precisa do valor genético do indivíduo (PITA E ALBUQUERQUE, 2001). 

Irgang et al. (1997), ao trabalharem com dados das Associações de Criadores 

de Suínos dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, concluíram 

que os ganhos genéticos no número de leitões nascidos vivos por leitegada, em 

fêmeas Landrace e Large White, foram positivos, porém pequenos, o que indica 

pouca intensidade de seleção aplicada ao melhoramento dessa característica. 

Sugeriram, então, a adoção de técnicas modernas de avaliação genética e esforço 

contínuo de seleção pelos criadores e melhoristas para obtenção de maiores ganhos 

genéticos. 

A inclusão de características reprodutivas no melhoramento genético de 

suínos ainda é uma dúvida por parte de muitos melhoristas, em razão das baixas 

herdabilidades e de sua expressão ser limitada a animais adultos (LOPES et al., 

1998). 

Segundo Perez-Encizo e Gianola (1992) tenham ressaltado que as baixas 

herdabilidades e o risco de aumento da endogamia sejam empecilhos na seleção 

para prolificidade de suínos, Holl e Robinson (2003), ao avaliarem os resultados de 

nove gerações de seleção em uma linha de suínos composta (Landrace x Large 

White), concluíram que o tamanho da leitegada pode ser aumentado por meio da 

seleção direta. Desse modo, confirma-se a possibilidade de se obterem, mediante 

seleção, resultados satisfatórios do tamanho de leitegada na linha de suínos da raça 

Large White. 
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As correlações entre peso da leitegada no nascimento e número de leitões 

total e nascidos vivos foram positivas e de alta magnitude, razão pela qual partos 

mais numerosos tendem a apresentar leitegadas mais pesadas. (PIRES 2000). 

Kaufmann et al. (2000), ao estudarem a relação entre tamanho da leitegada e 

peso do leitão ao nascimento e ao desmame, encontraram associação negativa 

entre as características e ressaltaram que a seleção para tamanho da leitegada 

poderia levar à tendência negativa do efeito genético materno sobre o peso 

individual ao nascimento e ao desmame. Considerando que tamanho da leitegada 

tem valor econômico elevado na suinocultura e que o baixo peso ao nascimento 

aumenta a mortalidade pré-desmame e diminui o crescimento pós-parto, Kaufmann 

et al. (2000) afirmaram que a seleção combinada para tamanho da leitegada e peso 

individual poderia ser necessária para aumentar a produtividade da porca. 

 

2.1.2 Granjas GRSC 

 

ANEXO A - Pontuações dos níveis de biossegurança estabelecidos pelo 

MAPA/DAS (Instrução Normativa 19 de 15 de fevereiro de 2002) segundo as 

variáveis e critérios de avaliação para vulnerabilidade a entrada de patógenos 

segundo (THRUSFIELD,1986) e (BORGES, 2004, p. 80). 

Com o propósito de evitar a disseminação de doenças e garantir níveis 

desejáveis de produtividade foi criada a Instrução Normativa nº 19, de 15 de 

fevereiro de 2002, a qual considera a importância econômica da suinocultura e a 

necessidade de manter um nível sanitário adequado nas granjas que comercializam, 

distribuam ou mantenham reprodutores suídeos para multiplicação animal (BRASIL, 

2002a, p.1). 

A citada lei em seu artigo primeiro aprova as normas a serem cumpridas para 

a certificação de granjas de reprodutores suídeos, e em seu artigo segundo define 

que em toda a extensão do território brasileiro, a comercialização e distribuição, de 

suídeos destinados à reprodução, assim como a sua participação em exposições, 

feiras e leilões, somente serão permitidas àqueles procedentes de granjas de 

reprodutores suídeos certificadas (GRSC) buscando com isso manter um adequado 

nível sanitário dos rebanhos (BRASIL, 2002a). 

Por sua vez as GRSC são pontuadas considerando variáveis que definem o 

grau de vulnerabilidade à entrada de patógenos externos. Agentes de doenças 
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podem ser são introduzidos em uma criação contidos em animais infectados, isto é, 

fontes de infecção ou por meio de objetos contaminados, vetores, alimentos, 

produtos biológicos etc, que constituem as vias de transmissão (BORGES, 2004). 

Na suinocultura moderna, a biossegurança é considerada como um conjunto 

de medidas que visa ter um rebanho mais livre possível de doenças, dando proteção 

à saúde e ao bem-estar animal, bem como diminuir a incidência de zoonoses que 

pode ocorrer de forma direta ou através do consumo da carne. Sendo assim, a 

preocupação com a biossegurança na suinocultura é uma necessidade eminente 

para suprir as exigências internacionais, e garantir a saúde animal e humana 

(SOBESTIANSKY, 2002). 

Na produção de suínos, biossegurança significa o desenvolvimento e 

implementação de normas rígidas de que terão a função de proteger o rebanho 

contra a introdução de qualquer tipo de agentes infecciosos, seja vírus, bactérias, 

fungos ou parasitas (SOBESTIANSKY et al, 1998). 

Biossegurança é um conjunto de medidas que visa diminuir os riscos de 

infecção e conferir proteção à saúde e ao bem-estar animal. Na suinocultura 

moderna, destaca-se a crescente preocupação com a transmissão de 

microrganismos dos animais aos seres humanos, principalmente com os indivíduos 

que trabalham em contato com os animais nos rebanhos. Atualmente o estágio de 

evolução alcançado pela suinocultura moderna, demanda uma conceituação mais 

ampla, que vise além da proteção da saúde e bem-estar animal, a saúde dos 

indivíduos que manipulam e convivem com estes animais. Outra importante 

justificativa para a implantação de um programa de biossegurança consiste no fato 

de que quando se controla patógenos e doenças, também se protege o capital 

empregado na atividade agropecuária, sendo que na suinocultura os investimentos 

para a sua implantação e manutenção demandam um grande volume de capital 

(SILVEIRA et al, 1998). 

Pode ser considerado o mais importante fator na prevenção de algumas 

enfermidades, principalmente as transmitidas pelo ar através de aerossóis, poeiras, 

etc. Desta forma a escolha da localização de uma granja deve ser feita com base em 

informações com relação à densidade de suínos da região, tamanho da granja mais 

próxima, tipo de produção a ser implantado, padrões de temperatura e umidade da 

região, direção dos ventos predominantes, bem como as doenças a serem evitadas 

(SOBESTIANSKY et al, 1998). 
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Deve-se escolher um local que fique a uma distância de pelo menos 500 m de 

qualquer outra criação ou abatedouro. A mesma deve ficar a pelo menos 150 m de 

estradas e de preferência de estradas cujo acesso seja restrito à propriedade 

(SILVEIRA et al, 1998). 

Não se deve permitir sob hipótese alguma, a entrada de pessoas ou veículos 

sem prévia autorização. Visitas devem ser planejadas e ter uma razão específica 

para acontecer com hora e dia marcado. A granja deve ser totalmente cercada com 

cercas de arame com 1,5 m de altura para evitar ao máximo a entrada de pessoas 

estranhas e animais atípicos à atividade. (SILVEIRA et al, 1998). 

Um período de tempo “vazio sanitário” longe do contato com suínos e outros 

animais domésticos, laboratório e frigoríficos deve ser obrigatório para todos os 

indivíduos que irão adentrar a granja. Um período de no mínimo 48 horas de “vazio 

sanitário” sem contato com suínos, instalações relacionadas com a produção de 

suínos parece ser adequado (SOBESTIANSKY et al, 1998). 

Exigir banho e troca de roupas e manter um livro de registro de visita, 

informando nome, endereço, objetivo da visita e data em que visitou a última 

criação, abatedouro ou laboratórios (EMBRAPA, 2003). Os funcionários devem 

tomar banho e trocar a roupa todos os dias à entrada da granja, e serem 

esclarecidos sobre os princípios de controle de doenças para não visitarem outras 

criações de suínos e são proibidos de ter criação de suínos em suas casas, para 

evitar que possam veicular doenças para dentro da granja onde trabalham 

(EMBRAPA, 2003). 

Deve ser utilizado como único acesso à granja. Todo visitante é recebido, 

com dia e hora marcada seja para visita técnica ou social, atendendo sempre a 

obrigatoriedade de “vazio sanitário”. Os banheiros para entrada dos funcionários ou 

convidados a entrar à granja, deve ficar anexo ao escritório para maior controle. Os 

mesmos são providos de uma área considerada “suja”, onde os funcionários ou 

visitantes devem deixar suas roupas e objetos de uso pessoais. Objetos de uso 

pessoal (relógios, câmeras etc.) devem sofrer desinfecção prévia caso necessitem 

serem levados ao interior da granja. Em outra área anexa, temos os chuveiros para 

banho obrigatório. Este banho deve ser por um tempo de pelo menos 5 minutos, 

para retirada ao máximo de germes patogênicos. Em outra área anexa, “área limpa”, 

tem-se as roupas de uso para entrada. Sandálias ou botas de borracha previamente 

desinfetadas são de uso obrigatório. O refeitório da granja deve ficar dentro da 
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própria granja, fazendo desta forma com que os funcionários não precisem sair da 

mesma para se alimentarem (SOBESTIANSKY et al, 1998). 

 

2.1.3 Futuras Reprodutoras 

 

De acordo com kirkwood (1992) o produtor deve atribuir uma especial atenção 

às futuras reprodutoras (nulíparas/marrãs), pelo papel que vão desempenhar no 

futuro. Esta atenção deve ser prestada desde o período de crescimento até à 

decisão da 1ª cobrição a qual deve ser bem ponderada. As futuras reprodutoras 

introduzidas no efetivo devem parir e desmamar uma ninhada de tamanho mínimo e 

devem ter um adequado intervalo entre a sua introdução e o 1º parto (suficiente para 

a adaptação à exploração). Para incrementar a performance reprodutiva destas 

fêmeas deve-se controlar sobretudo a idade à puberdade, o número de ovulações 

antes da 1ª cobrição e o tamanho da primeira ninhada. 

Segundo Kirkwood (1992) para obtermos um número regular de cobrições, e 

consequentemente um número regular de partos e a manutenção do ritmo de 

produção, a entrada das marrãs deve ser bem programada, de modo, a termos um 

fluxo contínuo e regular na produção. 

A adaptação das porcas novas ao microbismo da exploração, através de uma 

contaminação progressiva, pelo contato com porcas de reforma, fezes de porcas 

velhas, placentas e fetos mumificados, oriundos da exploração onde os animais são 

introduzidos, é denominado por quarentena. Estes atos, associados a um programa 

de vacinação, são importantes para o desenvolvimento de imunidade das porcas de 

reposição frente aos microorganismos do efetivo (KIRKOOD, 1992). 

De acordo com Vieira (2002), a quarentena deverá prolonga-se por um 

mínimo de 30 dias, durante este período deveram considerar-se os seguintes 

aspectos: 

 

· Conhecimento da origem dos reprodutores; 

·  Guia sanitária passada pela respectiva Direção Regional (Nacional ou 

Comunitária); 

·  À chegada, alimentação com pouco alimento composto e este com baixo teor 

proteico; 

· Água de bebida à vontade; 
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· Colheita de temperaturas retais; 

·  Mudança gradual de regime alimentar; 

·  Colocação dum leitão junto dos novos reprodutores a fim de detectar alguma 

doença infectocontagiosa (leitão sentinela); 

·  Desparasitação externa e interna; 

·  Quarentena de 30 dias. 

  

2.1.4 A puberdade 

 

De acordo com Whittemore (1993), a puberdade manifesta-se por uma 

tumefacção da vulva e pela prontidão com que se mantêm de pé e suporta o macho 

durante a cobrição. A idade a que ocorre a puberdade depende de dois conjuntos de 

fatores, um de ordem externa e outro de ordem interna. Os fatores de ordem externa 

relacionam-se com a alimentação o ambiente a que o animal é sujeito, enquanto os 

fatores de ordem interna dependem do genótipo do animal e do seu estado 

hormonal. O objetivo principal da indução da puberdade é antecipar o primeiro cio e 

proporcionar uma sincronização do ciclo éstrico das fêmeas, reduzindo com isso o 

intervalo entre a integração da fêmea no efetivo e o primeiro parto. 

 

2.1.5 Alimentação 

 

O peso vivo tem um efeito determinante sobre a entrada à puberdade nas 

fêmeas das raças Europeias melhoradas.A alimentação das nulíparas deve originar 

um crescimento moderado (cerca de 600-650 g/dia), com deposição suficiente de 

gordura para cobrir as necessidades que vão aparecer no próximo ciclo reprodutivo 

(ITP 2000).  

Normalmente recomenda-se a restrição da alimentação de jovens fêmeas 

destinadas à reprodução a partir dos 60 Kg. Contudo, e de acordo com Etienne et 

al., (1983), uma restrição severa (- 40% da quantidade consumida pelos animais à 

descrição) leva a um atraso significativo na idade à puberdade, exercendo também 

um efeito negativo sobre a taxa de ovulação. Segundo Hafez (2004), restrições da 

ordem dos 50% poderão adiar a puberdade em cerca de 40 dias. 
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2.1.6 Doenças 

 

Qualquer doença que possa afetar a taxa de crescimento, quer diretamente 

quer por interferir com a alimentação ou com a utilização de nutrientes irá atrasar a 

entrada na puberdade (NOAKES et al., 2001). Além destes a raça, linha genética, e 

as práticas de maneio a que os animais são sujeitos têm também influência na 

entrada nesta fase. 

 

2.1.7 Preparação para a cobrição 

 

Segundo Whittemore (1993) a detecção do primeiro cio numa jovem reprodutora 

é de extrema importância, para definir os planos de vacinação, prever a data da sua 

cobrição e ajustar o maneio alimentar. Para a detecção do cio é necessária uma 

equipa treinada com disponibilidade mínima de tempo para desenvolver esta tarefa. 

Esta é realizada duas vezes por dia, com intervalos regulares de 8 a 16 horas, com 

auxílio de um macho com idade mínima de 10 a 12 meses. 

De acordo Whittemore (1993), na altura da primeira cobrição, existem cinco 

condições fundamentais que as jovens reprodutoras devem alcançar: 

· Peso vivo > 130-140 kg; 

· Idade > 210-220 dias; 

· Espessura da gordura dorsal de 16-18 mm em P2; 

· Crescimento dos 0-220 dias de 600-650 g/dia; 

· Número de cios ≥ 3. 

 

A cobrição no primeiro cio não deve ser realizada visto que este é muito 

variável na sua duração e no número médio de ovulações. Contudo, é sabido que o 

número de embriões está diretamente relacionado com número de ordem do cio; no 

primeiro cio, o tamanho da ninhada é comprometido devido ao número de embriões 

ser reduzido (inferior a 18) (VAN DER LENDE & SCHOENMAKER, 1990).  

Do primeiro para o terceiro cio, a taxa de fecundação aumenta de 80% para 

95% (WHITTEMORE, 1993).  
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Segundo Ferreira et al. (2001) os resultados obtidos com a inseminação no 3º 

e 4º cio, não diferiam entre si, mas são superiores aos resultados obtidos por fêmeas 

inseminadas no 2º cio. 

De acordo com Itp (2000) o melhoramento genético orientado no sentido de 

se reduzir a adiposidade na carcaça dos suínos, tem originado jovens porcas na 

entrada para reprodução com reservas lipídicas escassas para fazerem face às 

necessidades futuras das porcas, o que pode prejudicar o seu desempenho.  

Para que isto não aconteça, no período que antecede a 1ª cobrição pode-se 

praticar uma sobre alimentação (flushingǁ), esperando-se uma influência positiva na 

sua taxa de ovulação (HAFEZ, 2004) e no número de embriões viáveis 

(BORTOLOZZO et al.,1995). 

 

2.1.8 Exposição ao Macho 

 

Segundo Souza Machado (2003) a exposição ao macho representa a forma 

mais comum e efetiva de indução à puberdade na espécie suína. Em algumas 

situações práticas, observa-se uma falha na indução da puberdade através do 

contato com o Macho. Nesses casos, o que normalmente ocorre é a falha em 

alguma das etapas do processo de estímulo. 

 

 2.1.9 Verificação De Cio 

 

De acordo com Kunz (2003) é importante estabelecer um procedimento 

padrão para a atividade de diagnóstico de cio, obedecendo uma rotina diária. O 

contato físico direto pela introdução do macho na baia das fêmeas, pelo menos 

durante 10 minutos a cada dia garante a melhor estimulação para detectar o estro e 

é útil para checar porcas que não exibem o reflexo de tolerância. Idealmente o 

diagnóstico de cio deve ser realizado duas vezes ao dia com intervalo ótimo de 12 

horas. Para fêmeas alojadas em gaiolas, a utilização de um cachaço em 

combinação com o teste da pressão lombar é o método mais acurado de 

identificação de fêmeas em estro. Utilizar um cachaço com idade acima de 10 

meses. Também é aconselhável a prática do rodízio de cachaços para e detecção 

de cio. Iniciar a tarefa de detecção de cio cerca de uma hora após a alimentação.  
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Após detectar o cio deve-se respeitar um período mínimo para realizar a 

monta natural ou inseminar. O reflexo de imobilidade normalmente é apresentado 

em períodos de 8-12 minutos, seguido por períodos refratários de uma hora ou mais, 

devido a fadiga provocada pelas contrações musculares (KUNZ et al.,2003). 

 

2.1.10 Inseminação  

 

Segundo Kunz (2003) uma vez que o momento mais apropriado para a 

inseminação artificial de uma fêmea esteja determinado, a inseminação deve ser 

conduzida de forma calma, com atenção voltada para a higiene e estimulação da 

fêmea. A inseminação artificial em suínos é relativamente fácil de ser executada, 

mas, apesar disso, alguns cuidados devem ser tomados: a fêmea deve ser 

inseminada na presença de um macho adulto, de preferência em contato nariz com 

nariz, preferencialmente, levar o macho na presença de duas a três fêmeas no cio 

para estimulação (se for necessário movimentação da fêmea para a realização da 

inseminação, faça-o com gentileza, evitando assim, o stress do animal), antes de 

iniciar a inseminação, faça uma checagem final para certificar-se de que a fêmea 

ainda está no cio. Caso a fêmea não estiver apresentando o reflexo de tolerância, 

não force a inseminação, a identifique a fêmea corretamente e registrando em fichas 

apropriadas, dados da inseminação: data, inseminador, macho etc, faça uma higiene 

no ânus e vulva do animal. 

 

2.1.11 Cobrição 

 

É no período do cio que se dispensa maior atenção às marrãs e, de forma 

idêntica, às fêmeas que vêm de um desmame. Como forma de alcançar uma taxa de 

sucesso superior na fecundação, é prática corrente a utilização de 2 ou 3 

inseminações com intervalos de 12 horas (WHITTEMORE, 1993). 

O momento ideal para a realização da cobrição resulta do momento da 

ovulação que ocorre próximo do início do terço final do cio. Os melhores resultados 

são obtidos em inseminações de marrãs realizadas até 12-16 horas antes da 

ovulação, (WABERSKI et al., 1994) e (WABERSKI & WEITZE 1996).  

Representa 21 dias de atraso, um cio não detectado ou um retorno do mesmo 

(aumenta a duração do ciclo de produção e é sinónimo de menor fertilidade), e um 
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consumo inútil de cerca de 60 kg de alimento composto, o que representava, 

aproximadamente, com os restantes encargos, 120 kg de alimento composto 

desprezados (VIEIRA, 2002). 

 

2.1.12 Porcas em gestação 

 

Em seguida a realizar a cobrição/inseminação, o funcionário deve registar na 

ficha individual de cada porca a data da cobrição, para que se controle possíveis 

retornos de cio, passados 21 dias. Os embriões descem até ao útero, onde se irão 

distribuir ao longo dos dois cornos uterinos, quatro a cinco dias após a fecundação. 

Ao 18º dia está terminada a implantação, enquanto que a placentação só está 

completa por volta dos 60-70 dias de gestação (QUESNEL et al., 1996). 

O diagnóstico da gestação por ecografia entre o 21º e 42º dia é talvez o 

método mais rápido que pode ser usado na exploração. Segundo Whittemore 

(1993), a exatidão deste exame é muito elevada. Os ultrassons emitidos pelo 

aparelho são refletidos pelos diversos tecidos. Permite o diagnóstico devido à 

presença do feto e sobretudo do líquido amniótico através dos ecos observados no 

écran do ecógrafo. 

 

2.1.13 Implantação e perdas embrionárias 

 

O número de óvulos libertados na ovulação influencia o número de leitões 

nascidos. Apenas metade destes completam a gestação. Nas perdas, 45% são 

óvulos fecundados que não realizaram uma implantação correta, 30% não 

completam a gestação, 15% nascem mortos e 10% são óvulos que não foram 

fertilizados (WHITTEMORE, 1993). 

Vários fatores influenciam a taxa de sucesso da implantação. Uns dos fatores 

que reduzem a taxa de sucesso da implantação são a temperatura ambiente e 

corporais elevadas, sobretudo durante as duas primeiras semanas de gestação 

(OMTVEDT et al., 1971). A redução da taxa de sucesso da implantação é também 

associada a situações de stress e lesões no aparelho locomotor. 

O aumento da mortalidade embrionária dos leitões é devido a um elevado 

consumo de alimento no início da gestação, 24 a 48 horas depois da porca ter sido 
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coberta associada a uma redução nas concentrações plasmáticas de progesterona 

(JINDAL et al., 1996; AHERNE, 1997).    

Tendo sempre em conta o estado corporal da porca depois do desmame, em 

geral recomendasse cinco dias de restrição alimentar após a cobrição, apesar de 

outros autores não tenham encontrado efeitos negativos sobre a sobrevivência 

embrionária de altos níveis alimentares na fase inicial da gestação (AFONSO et al., 

1997; PINHEIRO et al., 1997). 

De acordo com Hafez (2004) no período de regressão uterina, o estado do 

útero é também fundamental para a implantação dos embriões, dependendo em 

parte do intervalo entre o parto e uma nova concepção. No entanto, casos de 

subalimentação, doença, stress ou ingestão de alimentos, contendo substâncias 

tóxicas devem ser evitados depois da implantação dos embriões, pois as perdas 

verificadas são maiores. 

 

2.1.14 Manejo alimentar na gestação 

 

Após o desmame, as porcas devem recuperar a sua condição corporal, em 

particular as que se encontram num estado físico bastante debilitado. De acordo 

com Henry et al. (1989) deve-se ter em conta sobretudo o seu peso, a temperatura 

ambiental e o sistema de exploração, variáveis que podem conduzir a necessidades 

bastante diferentes, na condução do programa alimentar da porca gestante. Na 

alimentação das porcas gestantes, distingue-se claramente os períodos 

correspondentes aos dois primeiros terços da gestação e ao último terço pois, 

apresentam condicionalismos e necessidades diferentes. 

 

2.1.15 Primeiros 2/3 da gestação 

 

Nesta fase é essencial suprir as necessidades de manutenção e assegurar a 

deposição de reservas corporais. No caso de se tratar de uma marrã, é ainda 

importante não descurar as necessidades de crescimento. As necessidades para o 

crescimento dos fetos representam menos de 5% das necessidades energéticas 

totais nesta fase (CALDEIRA, 2006). 
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2.1.16 Último 1/3 da gestação 

 

Nesta fase é necessário assegurar a manutenção e o crescimento dos fetos. 

A dieta deverá ser menos concentrada em energia pois não só contribui para uma 

maior tranquilidade da porca que ingere maiores quantidades de alimento, como 

permite incorporar matérias-primas ricas em fibra que diminuem os riscos de 

obstipação no final da gestação. A inclusão de gordura nas dietas das porcas no 

período final da gestação aumenta o teor butiroso do leite e a sobrevivência dos 

leitões (CALDEIRA, 2006). 

Deve-se ter como objetivo a redução da mortalidade embrionária, bom 

desenvolvimento dos fetos, recuperação do estado corporal da fêmea reprodutora, 

satisfazendo as suas necessidades de crescimento e começando a criar reservas 

para a lactação, nos primeiros 80-90 dias de gestação. A recuperação da fêmea não 

deverá ser excessiva, de forma a não criar problemas de obesidade ao parto. As 

fêmeas com P2 (medida da espessura da gordura dorsal ao nível da última costela, 

a 8 cm da linha média) acima de 25 mm ao parto, tendem a perder mais peso e a 

comer menos durante a lactação, a reduzir a taxa de fecundação, a aumentar o 

intervalo desmame cio e a reduzir o número de nascidos. (CALDEIRA, 2006). 

 Aherne (1997) sugere que no parto a P2 deve ser no máximo de 20 mm. 

Contudo, em algumas situações, o aumento da quantidade de alimento administrada 

no final da gestação, pode aumentar o peso dos leitões à nascença e melhorar a sua 

sobrevivência pós-natal (HENRY et al., 1989). 

 

2.1.17 O parto 

 

É necessário preparar a maternidade antes do parto, tendo como principais 

cuidados a lavagem e desinfecção das instalações e equipamentos (vazio sanitário) 

e a mudança da porca depois de ter sido lavada com água e desinfetada, com 

especial atenção para a cadeia mamária, pelo menos cinco dias antes da data 

prevista para o parto (VIEIRA, 2002).  

A porca deverá parir com um estado corporal tendencialmente no nível 4 

(escala de condição corporal desenvolvida pelo ITP, França; corresponderá, 

conforme as linhas genéticas que se consideram, a uma espessura de gordura 
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dorsal em P2 de 20-23 mm) e não deverá nunca vir abaixo do nível 3 (18 mm em 

P2), (PEIXOTO 1998). 

De acordo com Vieira (2002) a fêmea começa a demonstrar sinais de 

desassossego, quando se aproxima a altura do parto, cerca de 114-115 dias após a 

cobrição. Ninhadas com elevada dimensão têm normalmente animais com baixo 

peso, devido à limitação do útero e, como consequência, têm maior número de 

nascidos mortos. Os leitões nascem com um peso que pode variar entre os 0,75 e 

1,75 kg, mas os que apresentam menos de 600/650 g à nascença têm pouca 

probabilidade de sobrevivência. É fundamental vigiar as primeiras mamadas dos 

leitões de forma a assegurarmos uma ingestão precoce de colostro e assim 

mantermos a taxa de glucose sanguínea e a aquisição de imunidade passiva. Como 

a capacidade de absorção do epitélio intestinal é permissível após algumas horas, 

tornando-se rapidamente impermeável às imunoglobulinas, os leitões devem ingerir 

a máxima quantidade possível de colostro, nas primeiras 6 a 8 horas pós-parto. 

 

2.1.18 Porcas em lactação 

 

Segundo Whittemore (1993) no início do parto, as glândulas mamárias 

começam a produzir a primeira secreção (colostro). O crescimento médio diário do 

leitão é fortemente determinado pelo consumo de leite e particularmente de colostro. 

À medida que os leitões vão nascendo, têm o instinto de se dirigirem para as mamas 

da mãe e escolherem uma para se alimentarem. A imunidade adquirida pelo leitão é 

exclusivamente colostral, obtida através das imunoglobulinas. As paredes do 

intestino delgado têm a capacidade de absorvê-las intactas, durante as primeiras 

horas de vida. Trinta e seis horas após o nascimento, a permeabilidade intestinal se 

reduz quase que totalmente para a absorção dessas macromoléculas. Isso implica 

num maneio do leitão pós-natal voltado à máxima ingestão de colostro. O colostro 

desempenha um papel muito importante na fisiologia e na adaptação metabólica do 

leitão.  

Segundo Hartmann e Holmes (1989), cerca de 90% das proteínas do colostro, 

são diretamente absorvidas pelos leitões recém-nascidos, sendo responsáveis pela 

aquisição da imunidade passiva. No colostro, há presença de hormonas (prolactina, 

estrona, insulina, substâncias da família das prostaglandinas, hormonas da tiróide, 

etc) que têm uma função de indução e controle da secreção hormonal dos leitões. 
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Admite-se que contenham compostos com potencial para predispor o 

comportamento dos leitões. Os péptidos bioativos com efeito opióide, derivados das 

caseínas (do colostro) poderão passar para a circulação sanguínea dos leitões e 

ajudam os recém-nascidos na adaptação a agentes stressantes ambientais. 

 

2.1.19 Desmame 

 

De acordo com Whittemore (1993), na prática, o desmame antes das 3 

semanas de idade, não é aconselhável. Mas em termos teóricos os leitões podem 

ser desmamados em qualquer idade. A porca não apresenta qualquer problema em 

fazer a reabsorção do leite segregado, começando a sua reversão glandular logo na 

altura do desmame, por isso o desmame muito menos traumatizante para a mãe do 

que para as crias. 

Três dias após o desmame já não há praticamente qualquer secreção láctea. 

Quando se pratica o desmame precoce, o problema que se coloca é o estado do 

aparelho reprodutivo da fêmea depois do desmame, uma vez que os órgãos do 

aparelho reprodutivo precisam de um mínimo de tempo de recuperação. No entanto, 

a lactação é um processo favorável à recuperação, que nunca estará terminado 

antes das 3 semanas pós-parto (período durante o qual ocorre a involução uterina) 

(HAFEZ, 2004; WHITTEMORE, 1993). 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

2.2.1 Descrição dos processos técnicos 

 

O estágio foi realizado na Granja Contini, foi por se tratar de uma unidade 

multiplicadora de leitoas, Granja de Reprodutores Suídeos Certificada (GRSC), 

sendo uma das primeiras de produtores de suínos independentes em Santa Catarina 

a aderirem essa forma de produção. 

A propriedade localizada na linha São Luiz, município de Rio das Antas, 

Santa Catarina, provida de ótima estrutura rural, com instalações de múltiplas 

finalidades; sítio para animais, no caso suíno, fábrica de rações, secagem e 

armazenamento de grãos em silos com aeração. Para a reprodução, a granja 

também possui laboratório de coleta de sêmen, contando na central com machos 
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avôs denominados Galia nome específico da genética; obtendo assim alto padrão de 

qualidade no sêmen utilizado na reprodução dos animais, otimizando o número de 

cevados por matriz. 

 Sendo esta isolada de demais sítios de produção da mesma espécie, 

assegurando qualidade e procedência na oferta de produção, contexto pelo qual, dá 

origem a fêmeas de reposição para diversas granjas do meio oeste e oeste 

catarinense e também atingindo o estado do Rio Grande do Sul, sendo esta, 

importante fonte econômica para o estado neste ramo, aliado com as demais fontes 

de renda alternativas consorciáveis em suas propriedades de acordo com a 

legislação Ambiental, colocam esta região em local de destaque no cenário 

catarinense.       

O estágio teve início no dia 06 de abril de 2015 e obteve seu término dia 23 

de junho de 2015 totalizando uma carga horária de 300 horas. Devido a produção de 

suínos não sofrer influência sazonais, foi possível conviver com todas as etapas da 

produção nesse período.  

A supervisão a campo do estágio foi regida pela Professora Médica 

Veterinária Bianca Ximenes de Abreu, com experiência e conhecimento na área de 

atuação e o Médico Veterinário João Paulo Caregnato, com conhecimento e atuação 

na área.     

 

2.3 METODOLOGIA 

  

2.3.1 Trabalhos Executados 

 

Foi acompanhada a chegada das fêmeas Avós Redone, da empresa Choice 

Genetics, da granja Agropecuária Carboni de Novo São Paulo de Rio das Antas, 

período de gestação e lactação, creche, crescimento e terminação, recria para as 

fêmeas até a entrega das matrizes de reposição Naiima nas granjas da região. 

   

 2.3.2 Chegada das fêmeas redone  

 

A granja adquire as fêmeas avós Redone e os machos avôs Galia, todos os 

animais vem do próprio estado, da Granja Agropecuária Carboni.  
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O descarregamento na propriedade é acompanhado pelo responsável da 

granja, para verificar se os animais recebidos condizem com os da documentação, 

peso na chegada, conformação e aprumos, pares de tetos verdadeiros, verifica se 

não há nenhuma fêmea machucada devido ao transporte ou se houve briga durante 

o mesmo; caso haja alguma irregularidade já comunica a empresa fornecedora para 

regularizar a situação caso seja pendente ao produtor.  

 

Figura 1 - Chegada e descarregamento das fêmeas 

 

Fonte: Ferrarin (2015) 
 

2.3.3 Manejo das fêmeas 

 

As fêmeas chegam com um peso em torno de 100 kg, são acomodadas em 

uma instalação própria e isolada, recebem uma medição via água com 100ppm de 

tiamulina associada a 150ppm de doxiciclina, todavia, se faz necessário essa 

intervenção devido a mudança de granja, no dia da chegada dos animais são 

vacinados com antibiótico injetável a base de florfenicol.  

Cerca de 4 dias após a chegada, as leitoas já estão acostumadas com o local,  

o nível de stress é menor, a hierarquia já foi estabelecida na baia, realiza-se 
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portanto, uma vacinação com cepas inativas de Mycoplasma Hyopneumoniae, para 

prevenção da pneumonia enzoótica, com cepas para circovirose PCV-2 (circovirus),e  

mais uma vacina com associação de três cepas (haemophilus parasuis, 

actinobacillus pleropneumoniae e pasteurella multocida) fechando a cadeia de 

doenças respiratórias no sistema de produção comum em nossa região devido a 

amplitude térmica diária.  

A ração fornecida é a base de milho e soja, com adição de um núcleo de 

premix da empresa Poli Nutri, fase reposição; o acesso da mesma fica restrita a 2,2 

a 3 kg por dia, esta quantidade é definida através do ganho de peso diário, devido as 

fêmeas estarem em crescimento e formação estrutural,  relevando a importância de 

uma alimentação com qualidade e quantidade suficiente, para obtermos uma matriz 

com uma conformação física favorável a reprodução, evitando problemas 

posteriores de gestação e lactação dificultosas. 

 
Figura 2 - Manejo das fêmeas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ferrarin (2015) 
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2.3.4 Ingresso no plantel 

 

Após a chegada das fêmeas são colocadas em baias com 5 ou 6 fêmeas, 

cada qual, vem com um número de identificação na orelha esquerda através de um 

brinco, e na orelha direita uma tatuagem informando a granja de origem, o estado, o 

ano de nascimento e um número seqüencial da granja fornecedora; também é feita 

uma ficha individual da fêmea, para controle de vacinas, cio, coberturas, repetição 

de cio, partos, nascimentos e desmames que venham ocorrer durante sua vida 

produtiva.  

É importante que os animais se familiarizem com o local, portanto, é 

necessário o contato do macho rufião da granja com as leitoas, para a identificação 

dos primeiros cios, que serão anotados em suas fichas individuais, sendo que, só 

será possível a realização do primeiro serviço quando a fêmea estiver apresentado 

no mínimo 2 cios e pesando em torno de 140 kg e com mais de 240 dias de idade e 

com 20 dias após ter recebido a vacina para parvovirose suína. 

 

Figura 3 - Ingresso no plantel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ferrarin (2015) 
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2.3.5 Critérios para cobertura e inseminação artificial 

 

Devidamente observados e anotados os primeiros cios das leitoas, as 

mesmas foram dispostas ao flushing 15 a 20 dias antes do momento da 

inseminação, ou seja, uma forma de preparação para a cobertura, através de uma 

alimentação diferenciada, porém, que não interfira na ovulação; essa alimentação 

baseia-se numa diferenciação nutricional na ração, com o aumento da energia e da 

proteína bruta. 

Após todas as especificações citadas, o momento da inseminação, e a 

identificação correta do cio são fundamentais para o sucesso da reprodução. 

A identificação ocorria dois períodos por dia, pela parte da manhã e da tarde, 

através de um macho treinado que percorria baia por baia, estimulando as fêmeas 

ao estro. 

As leitoas que se verificava o 2º cio, a inseminação ocorria no mesmo período 

do dia, porém, as matrizes de 1º parto acima, eram esperadas 12 horas para o 

serviço; devido a leitoa ter o período de cio mais curto que a matriz adulta. 

O material utilizado para inseminação eram luvas de procedimento, papel 

toalha para limpeza da área genital, pipeta descartável, bisnaga de sêmen produzido 

na própria granja; com o auxílio de animais treinados que permaneciam em frente as 

fêmeas, para melhor estimulação; realizava-se o procedimento de cobertura. 

Foram efetuadas 3 ou 4 doses de sêmen por fêmea, com intervalo de 12 

horas cada, também era realizado o manejo com o animal treinado nas fêmeas que 

já foram cobertas os mais de 18 dias, para verificar eventual repetição de cio, 

identificadas essas fêmeas a inseminação ocorre no mesmo período. 

Além do processo em si, ocorre anotação do dia da cobertura, nome do 

funcionário que há efetuo, número do macho que forneceu o sêmen, e provável data 

do parto somando-se 114 dias a data de cobertura, para organização das 

instalações de maternidade que receberão essas fêmeas para parirem. 
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Figura 4 - Critérios para a cobertura e inseminação artificial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ferrarin (2015) 
 

2.3.6 Arraçoamento das matrizes cobertas 

 

 Nos primeiros 15 dias após a cobertura, foi fornecido em torno de 1,8kg de 

ração as fêmeas em média por dia, variando 200 gramas para mais ou para menos, 

se a fêmea fosse magra ou gorda respectivamente; após esse período a quantidade 

fornecida era de 2,1kg/dia, também com uma variação de 200 gramas, aos 80 dias 

de gestação, aumentou-se para 3,2kg/dia, devido ao crescimento do feto ocorrer 

principalmente nessa fase, contudo, a fêmea necessita de mais energia. 

 Nessa fase também é realizada as vacinas reprodutivas para imunização do 

leitão posteriormente via colostro. São efetuadas três vacinas através de cepas 

inativadas de (escherichia coli, bordetella bronchiseptica, sorotipos do gênero 

leptospira e parvovirose suína). Essas vacinas são feitas aos 85 dias de gestação e 

aos 100 dias de gestação, para ocorrer a imunização na porca. 
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Figura 5 - Arracoamento das fêmeas 

 

Fonte: Ferrarin (2015) 
 

2.3.7 Pré-parto e parto 

 

Após as fêmeas devidamente limpas, foram transferidas para os pavilhões de 

maternidade, providas de gaiolas individuais e uma caixa aquecida para os leitões 

que irão nascer; no dia do parto era suspensa a alimentação para evitar que a fêmea 

passe mal, ou tenha algum tipo de problema com a alimentação excessiva. 

 Cada parto era auxiliado por um funcionário devido a utilização de hormônios 

para a sincronização, permitindo que as fêmeas parissem em um mesmo período; os 

hormônios utilizados eram, D (+) cloprostenol,  24 horas depois da primeira 

aplicação utilizava-se carbetocina, em torno de 1 hora após a segunda aplicação as 

matrizes estavam todas parindo. 

 Vinte quatro horas após o nascimento dos leitões, amolava-se os dentes, e 

fazia-se cauterização da cauda, junto a isso, aplicava-se uma dose de antibiótico, 

tendo como objetivo manutenção preventiva de patogenicidades posteriores.   

 No terceiro dia de vida era feita a castração dos machos, devido a 

cicatrização ser mais rápida no animal novo, e aplicado uma dose de ferro dextrano 

20%, já que o leite não fornece a necessidade diária de ferro essencial ao leitão; 
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aliado a esse manejo quando necessário uniformizava-se mais uma vez as 

leitegadas entre a fêmeas que pariram no mesmo dia.  

 

Figura 6 - Parto das fêmeas 

 

Fonte: Ferrarin (2015) 
 

2.3.8 Desmame  

 

Quando os leitões atingiam um mínimo de 21 dias, realizava-se o desmame; 

as matrizes eram transferidas as gaiolas de gestação para ciclarem novamente, em 

torno de quatro dias após o desmame entravam em cio, sendo assim, uma nova 

cobertura era efetuada. 

 Já os leitões eram transferidos para os pavilhões de creche, instalados com 

forração, lâmpadas de aquecimento, e baias coletivas de dez animais cada; eram 

classificados por sexo e tamanho para melhor ganho de peso durante o período, 

uniformizar os lotes, facilitar o manejo, e diminuir as disputas internas. Junto a isso 

aplicava-se vacinas preventivas PCV-2 (circovirus), Mycoplasma hyopneumoniae e 

mais uma vacina com associação de três cepas (haemophilus parasuis, 

actinobacillus pleropneumoniae e pasteurella multocida) fechando a cadeia de 

doenças respiratórias no sistema de produção. 
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 O motivo de todas essas vacinas nos animais justifica-se por se tratar de uma 

granja multiplicadora, tendo por regra, a venda de animais sadios e livres de 

doenças, as demais granjas da região. 

 
Figura 7 - Desmane dos leitões 

 
Fonte: Ferrarin (2015) 
 

2.3.9 Crescimento, terminação e recria 

  

Ao completarem 63 dias de idade, e atingirem uma média de 25kg, os leitões 

são transferidos para galpões de terminação. Na chegada recebem um tratamento 

preventivo via ração com antibióticos, visto que, não se obtém 100% de imunização 

via vacinas. Evitando assim grande número de descartes de animais devido a 

refugagem. 

 Como se trata de uma granja multiplicadora de fêmeas, os machos são 

vendidos ao adquirirem 20 a 25 kg. 

 Já as fêmeas têm tratamento diferenciado, além de galpão separado, também 

é realizada uma nutrição diferenciada a partir dos 80 kg, fêmeas que já 

apresentarem algum defeito de conformação, problemas de locomoção, tetos falsos, 

refugas, são descartadas e encaminhadas ao abate, porém, fêmeas selecionadas 

são mantidas até os 100 kg e vendidas para reposição de granjas da região e 

também no sistema de 4º sítio onde as fêmeas são selecionadas, agrupadas em 
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lotes posteriormente preparadas, com a aplicação de vacinas reprodutivas 20 dias 

antes de fazer a inseminação, inseminadas quando atingirem o peso de 140 kg e no 

mínimo 230 dias de idade, colocadas em gestação, em torno de 25 a 30 dias de 

gestação é utilizado o aparelho de ultrassonografia para confirmação de prenhez 

das mesmas, após a confirmação se faz a venda das fêmeas para produtores da 

região e se faz a entrega das fêmeas após 40 dias de gestação para não ocorrer 

morte embrionária, através do stress do transporte dos animais. 

 

Figura 8 - Recria, crescimento e terminação das fêmeas 

 
Fonte: Ferrarin (2015) 
 

2.3.10 Requisitos para venda das leitoas 

 

Condições para a leitoa vendida ser considerada candidata para reprodução: 

· Boa conformação corporal e estrutural; 

· No mínimo 14 tetos verdadeiros; 

· Aprumos definidos; 

· Ausente de problemas de patas e cascos; 

· Sem históricos patogênicos; 

· Alta precocidade e desempenho; 

· Prole de progenitores certificados; 
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· Histórico favorável de vacinações; 

· Identificação para rastreabilidade. 

 

Figura 9 - Requisitos para venda das fêmeas  

 
Fonte: Ferrarin (2015) 
  

2.3.11 Laboratório de coleta de sêmen  

 

A propriedade possui laboratório próprio para coleta de sêmen utilizado na 

granja, equipado com materiais que propiciam qualidade no produto destinado a 

reprodução, desde o diluente para solução do ejaculado, até as bisnagas para 

armazenamento do produto. 

 A coleta é feita através de um manequim móvel que circula na baia dos 

animais, um funcionário da granja, equipado com luvas de vinil, copo térmico para 

manter a temperatura do sêmen até a mistura na água, faz a coleta do material, 

após o procedimento o ejaculado é encaminhado ao laboratório e diluído em água 

bidestilada e um concentrado de glicose e aminoácidos que permitem a viabilidade 

do sêmen durante 3 dias armazenado a 17ºC. 
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Figura 10 - Coleta de sêmen 

 
Fonte: Ferrarin (2015) 
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3 CONCLUSÃO 

 

A GRSC atende normas nas quais precisam ser seguidas rigorosamente, 

onde a entrada de animais só podem ser de outras granjas que possuem GRSC, na 

saída dos animais precisa enviar os documentos que comprovem que a granja é 

uma GRSC, os registros necessários. 

 A GRSC tem por finalidade a reprodução de materiais altamente melhorados 

geneticamente e livre de doenças, no entanto, o processo de produção e manejo 

dos animais assemelha-se muito a de qualquer sitio de produção com destino a 

indústria.  

São estruturadas parcerias entre produtores e empresas que detém a 

tecnologia genética, o produtor paga a utilização deste material, reproduz em sua 

propriedade de acordo com as normas e redistribui para demais unidades 

produtoras. Há diversas formas de negociação entre as partes, a mais utilizada 

atualmente é o pagamento de royalties por fêmea ou reprodutor vendido. 
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