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APRESENTAÇÃO DO AUTOR 

O controle reprodutivo do rebanho suíno tecnificado, é necessário e 

importante, tendo por objetivo alcançar a melhor produtividade. Muitas das falhas 

reprodutivas na porca, só podem ser descobertas pela exploração vaginal ou retal, sendo 

o exame clínico reprodutivo um manejo que pode ser usado com amplo alcance, na 

investigação dos problemas. Na literatura mundial, os estudos sobre problemas 

reprodutivos em suínos não são abundantes, a despeito da importância econômica dessa 

espécie e do seu quantitativo mundial de rebanhos. O fato da ocorrência desses tipos de 

alterações em suínos serem relativamente comuns, e associado à escassez de relatos no 

Brasil, levou-nos a elaboração do presente trabalho. 

Esse livro procura abranger de forma objetiva, diferentes aspectos da 

reprodução na fêmea suína, trazendo ao leitor uma visão geral das características 

fisiológicas reprodutivas e das diferentes patologias que afetam o sistema genital da 

porca. Concomitantemente, procura colocar em evidência a necessidade, a importância e 

as reais possibilidades de se adotar um programa de controle reprodutivo do rebanho, 

utilizando diferentes técnicas para essa finalidade. Associado a esse estudo preliminar, 

trazemos uma avaliação de diferentes parâmetros de fertilidade, do emprego do 

diagnóstico precoce da gestação e finalmente, as causas que levam à decisão de se fazer 

uma reposição de matrizes em um plantel. 

Temos como objetivos desse trabalho os seguintes: trazer ao leitor 

informações variadas sobre diferentes aspectos da fisiologia reprodutiva suína; 

verificação do significado de diferentes causas de subfertilidade e esterilidade; discorrer 

sobre técnicas utilizadas para o controle reprodutivo do rebanho; um estudo da reposição 

de animais do plantel e sua influência sobre a produtividade e menores custos de produção 

para o criador. 

 

 

                                                                                                 Dr. Ricardo Toniolli 

                                                                                                     Prof. Associado 

Faculdade de Veterinária da UECE 
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RESUMO 

O controle reprodutivo do rebanho suíno é necessário e importante em criações 

tecnificadas, visando a maior produtividade possível do rebanho. Muitas das falhas 

reprodutivas em porcas, que se manifestam durante o período do puerpério e no curso de 

transtornos da fertilidade, permitem o reconhecimento de diferentes sintomas 

característicos de alterações inflamatórias ou degenerativas, que normalmente só podem 

ser descobertas pela exploração vaginal ou retal. O exame clínico reprodutivo pode ser 

feito em um grande número de porcas e se necessário, pode-se selecionar fêmeas para o 

descarte. É um manejo de amplo alcance, na investigação dos problemas reprodutivos, 

onde é possível avaliar a natureza da função ovariana nos casos de anestro, em problemas 

de dispareunia, retorno ao serviço ou descargas vulvares. A forma precisa do exame 

clínico será determinada pela natureza particular das circunstâncias do problema, pelo seu 

custo e pela presença de pessoa treinada. O estado da arte da pesquisa brasileira, no que 

diz respeito ao conhecimento e incidência de problemas reprodutivos que afetam os 

rebanhos suínos no Brasil, ainda compreende um pequeno número de trabalhos. Ainda 

não se conhece exatamente quais são os principais problemas de ordem reprodutiva que 

afetam os animais, trazendo para os mesmos uma subfertilidade ou ainda uma 

esterilidade. Na literatura mundial, apesar da importância econômica dos suínos e de seu 

quantitativo mundial de rebanho, estudos sobre problemas reprodutivos nesta espécie não 

são abundantes. Na espécie suína, as anomalias de desenvolvimento do sistema genital, 

são mais comumentes encontradas em marrãs do que em porcas, isto porque, na maioria 

dos casos, elas induzem ao descarte precoce do anual. Dentro da produção animal, sabe-

se que as qualidades reprodutivas de uma espécie constituem o principal fator de sua 

produtividade. Desta forma, é importante o estudo das anomalias congênitas do sistema 

genital feminino, as quais caracterizam-se por alterações anatômicas que podem 

comprometer a eficiência reprodutiva das fêmeas afetadas em diferentes graus. Visto que 

a ocorrência desses tipos de alterações em suínos é relativamente comum e existe uma 

escassez de relatos no Brasil, envolvendo causas morfopatológicas de descarte de fêmeas 

suínas, tais fatos justificam a elaboração do presente trabalho. Desta forma, o objetivo 

principal deste estudo é trazer ao leitor informações variadas sobre as diferentes afecções 

que acometem a fêmea suína, a verificação do provável significado das diversas causas 

de sub-fertilidade e esterilidade, as diferentes possibilidades para o controle e o 

diagnóstico reprodutivo do rebanho, bem como a reposição de animais do plantel, visando 

uma maior produtividade e menores custos de produção para o criador. 

Palavras-chave: Controle reprodutivo; fêmea suína; métodos diagnósticos; produtividade; 
patologias reprodutivas. 
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ABSTRACT 

The reproductive control of the swine herd is necessary and important in technified 

creations, aiming at the highest possible productivity of the herd. Many of the 

reproductive failures in the sow, which are manifested during the puerperium period and 

fertility disorders, allow the recognition of different symptoms characteristic of 

inflammatory or degenerative changes, which normally can only be discovered by vaginal 

or rectal exploration. The clinical reproductive examination can be performed on a large 

number of sows and, if necessary, females can be selected for culling. It is wide-ranging 

management in the investigation of reproductive problems, where it is possible to 

evaluate the nature of the ovarian function in cases of anestrus, dyspareunia problems, 

return to service, or vulvar discharges. The precise form of the clinical examination will 

be determined by the particular nature of the problem circumstances, its cost, and the 

presence of a trained person. The state of the art of Brazilian research, concerning 

knowledge and incidence of reproductive problems that affect swine herds in Brazil, still 

comprises a in small numbers of works. It is still not known exactly what are the main 

reproductive problems that affect animals, bringing them subfertility or even sterility. 

Despite the economic importance of swine and its global herb quantity, studies on 

reproductive problems in this species are not abundant in the world literature. In the swine 

species, developmental anomalies of the genital system are more commonly found in gilts 

than in sows, because, in most cases, they induce early culling of the animal. Within 

animal production, it is known that the reproductive qualities of a species constitute the 

main factor of its productivity. Thus, it is important to study the congenital anomalies of 

the female genital system, which are characterized by anatomical alterations that can 

compromise the reproductive efficiency of affected females to different degrees. Since 

the occurrence of these types of alterations occur in swine is relatively common, and there 

is a lack of reports in Brazil involving morphopathological causes of culling of female 

swine, such facts justify the elaboration of the present work. Thus, the main objective of 

this study is to bring the reader varied information about the different conditions that 

affect the female swine, the verification of the probable meaning of the different causes 

of sub-fertility and sterility, the different possibilities for the control and reproductive 

diagnosis of the herd, as well as the replacement of animals in the herd, aiming at greater 

productivity and lower production costs for the breeder. 

Keywords: Reproductive control; female swine; diagnostic methods; productivity; 

reproductive pathologies. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

De uma maneira geral, pode-se dizer que o ciclo estral da porca em seus 

diferentes estágios vem determinado pela hiperemia alternante da mucosa genital; pelo 

grau de abertura do orifício uterino externo; pelas modificações na consistência do fluxo 

cervical; assim como pelas oscilações do tônus uterino e cervical. 

As afecções dos órgãos genitais feminino, durante o puerpério e no curso de 

transtornos da fertilidade, permitem reconhecer com frequência os sintomas referíveis às 

alterações inflamatórias ou degenerativas, que só podem ser descobertas pela exploração 

vaginal ou retal. Se trata principalmente de endometrites ou transtornos funcionais dos 

ovários. Achados retais claros podem ser esperados sobretudo no cisto ovariano, sendo 

que a conduta dessas porcas, e o seu genital externo podem não ser chamativos e o 

diagnóstico se baseia no achado vaginal ou retal. 

Anormalidades anatômicas e endócrinas concomitantes, são cerca de 5% das 

causas de esterilidade em uma população suína. Outros 5% pertencem à um grupo de 

animais que são difíceis de conceber, necessitando de várias coberturas para apresentarem 

uma gestação. Um outro grupo de 10 a 15% do total dos animais mostram algum grau de 

diminuição da fertilidade, expresso por uma diminuição do tamanho da leitegada devido 

à morte fetal intrauterina após sua implantação. 

Em um estudo feito em 2911 animais através do exame anatomopatológico 

dos órgãos genitais, foi verificado que as alterações diagnosticadas se distribuíram da 

seguinte forma: no útero (43,5%), nos ovidutos (34,7%), nos ovários (23,8%) e na vagina 

(2,7%). A maioria dos animais eliminados da reprodução nesta criação, aconteceu após o 

primeiro ou segundo cio, principalmente devido à esterilidade (64,3%). Pelo exame 

ginecológico desses animais, em 46,9% dos casos, concluiu-se que o método pode ser 

recomendado como útil na seleção para fertilidade. 

Em estudo realizado com ovários de marrãs, foram encontrados corpos lúteos 

aparentemente normais e ativos em 42,6% dos animais examinados, indicando que os 

mesmos possuíam atividade ovariana cíclica, mas os sintomas de cio estavam ausentes 

ou eram fracos para serem observados. De acordo com os estudos, as razões deste cio 

silencioso podem ser de cunho ambiental ou genético. Desta forma, a frequência de 

anestro é mais alta em marrãs criadas em gaiolas do que em marrãs que se movimentam 

livremente em boxes. 

A piossalpinge também já foi encontrada em uma porca prenha, com 

avançado estado de maceração de todos seus fetos. Outra patologia encontrada em suínos, 

é a intersexualidade, principalmente devido ao fato de ser um transtorno relativamente 

comum nessa espécie animal, particularmente o pseudo-hermafroditismo do tipo 

masculino. 

O anestro, na maioria dos casos, é devido à inatividade dos ovários, mas pode 

também ser resultado de cios não observados (cio silencioso), nos quais os eventos 

hormonais do estro ocorrem, mas os sintomas de cio não se manifestam. Entre as causas 

de anestro em leitoas, são citados os fatores de ordem ambiental, manejo deficiente, 
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alojamentos inadequados e de ordem social ou genética, além das anormalidades dos 

órgãos reprodutivos. 

O anestro, não é uma desordem específica, e sim um sintoma comum à um 

número de problemas da criação, com diversas possíveis causas, não podendo por si só 

constituir um diagnóstico satisfatório. As causas do problema, podem ser encontradas nas 

áreas da genética, criação, manejo, nutrição ou saúde, bem como nas condições da 

genitália, na qual, pode-se encontrar ovários inativos, gestação, comprometimento da 

função cíclica ovariana, corpo lúteo persistente, intersexo e cisto folicular. 

Nos capítulos a seguir, poderão ser encontradas diversas informações sobre 

aspectos fisiológicos reprodutivos, bem como diferentes afecções que acometem a fêmea 

suína. Serão discutidos os prováveis significados das diferentes causas de sub-fertilidade 

e esterilidade, as possibilidades para o controle e o diagnóstico reprodutivo, bem como a 

melhor forma empregada na reposição de animais do plantel. 
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Capítulo 1 

ASPECTOS REPRODUTIVOS  

NA FÊMEA SUÍNA 
 

Em vista da frequente ocorrência de afecções puerperais e do número 

crescente de animais estéreis, a extensão da exploração clínica dos órgãos genitais da 

porca, permite esperar um aumento das possibilidades diagnósticas e terapêuticas. Em 

torno de 20% das fêmeas cruzadas falham em conceber, com valores que chegam a 20,8% 

de fêmeas que repetem o cio após cruzamento e 29,7% do total de fêmeas servidas 

apresentaram diversos níveis de infertilidade. Perdas como essas parecem ser grandes o 

suficiente para justificar um inquérito dentro da natureza das falhas reprodutivas de um 

determinado rebanho suíno. 

Em torno de 50,0% das porcas e marrãs, apresentam problemas de 

infertilidade devido à certos defeitos do seu trato reprodutivo, que impedem a concepção 

ou a torna muito difícil de acontecer. A maioria desses defeitos são encontrados apenas à 

necropsia e podem ter passados desapercebidos anteriormente ao exame post-mortem. A 

maior causa de infertilidade em leitoas são as anormalidades anatômicas do trato 

reprodutivo, podendo em termos de incidência se aproximar do que acontece com 

bovinos, em se tratando desse mesmo problema. 

Inicialmente empregava-se o uso do retoscópio modificado para a inspeção 

da vagina e orifício externo uterino, e desta forma era possível se diferenciar uma cervicite 

de uma vaginite. O uso desse mesmo aparelho permitiu o estudo ao vivo de diferentes 

fases do ciclo estral da fêmea suína, bem como seu uso em fêmeas gestantes esclareceu 

que o achado vaginal macroscópico não apresentou características típicas da gestação. 

Na espécie suína, a produção de vários leitões em apenas uma única parição, 

tornam mais difíceis as estimativas de fertilidade. Soma-se a esta característica, o fato de 

que a completa esterilidade em suínos é de ocorrência bem menos frequente do que em 

bovinos, embora exista a presença de rebanhos de reconhecida baixa fertilidade. 

Dependendo do autor, os problemas reprodutivos de suínos são agrupados em 

cistos ovarianos e outras anormalidades. Esses autores deram uma grande importância à 

degeneração cística ovariana como uma das principais causas de infertilidade na porca. 

Entretanto, uma outra classificação foi feita, anos mais tarde, dividindo os diferentes tipos 

de problemas em suínos da seguinte maneira: 1) anatômicos, congênitos e anomalias 

genéticas; 2) Lesões patológicas ou enfermidades do sistema reprodutivo; 3) Infecções 

do trato reprodutivo; d) Distúrbios hormonais ou endócrinos e f) Outros tipos de 

problemas. 
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Capítulo 2 

CONTROLE REPRODUTIVO DO 

 REBANHO SUÍNO 
 

2.1. ESTUDO BIOMÉTRICO DO SISTEMA GENITAL FEMININO 

A morfologia do aparelho genital de suínos não tem recebido muita atenção 

por parte dos pesquisadores. Na área de reprodução de suínos, vários são os estudos que 

precisam ser feitos para que se possa ter uma melhor condição de compreensão dos 

diversos problemas que afetam esta espécie animal. Estudos anatômicos são necessários 

para dar maiores subsídios, favorecendo a pesquisa nas áreas de fisiologia e patologia do 

sistema genital de fêmeas suínas. A literatura nacional ainda é bastante escassa neste 

sentido, sendo em um dos trabalhos encontrados na literatura no qual foram estudadas 27 

leitoas pré-púberes com 160 a 250 dias de idade e peso médio de 83kg. 

A tentativa de se correlacionar o tamanho do útero com o peso da carcaça em 

porcas, não teve sucesso, pois segundo o autor não foi encontrada nenhuma correlação. 

Outros autores realizaram estudos biométricos com a finalidade de conseguir resultados 

melhores nas inseminações artificiais feitas em porcas. Outra finalidade desse estudo foi 

estabelecer o tamanho e condições do sistema genital feminino, compreender os 

mecanismos de transporte dos espermatozoides dentro do útero e identificar mudanças 

patológicas que pudessem ocorrer. 

Em um trabalho feito com 60 genitálias não gravídicas, medindo-se as 

diferentes partes do órgão e comparando-se as medidas obtidas entre animais de 6 meses 

até 4 anos de idade, tentou-se avaliar o desenvolvimento do genital da fêmea suína, em 

animais pré-púberes até idades mais avançadas. Este trabalho teve por objetivo 

correlacionar dados anatômicos e fisiológicos que possam permitir um embasamento para 

estudos de outras áreas afins. 

 

2.1.1. Procedimentos técnicos 

Um total de 65 leitoas foram examinadas, e tinham um peso médio de 67kg, 

tendo sido abatidas em frigorífico com fiscalização veterinária, sendo a genitália retirada 

da carcaça logo após o abate para posterior exame. Após a dissecação dos ligamentos, o 

aparelho genital foi aberto dorsalmente, desde a comissura dorsal da vulva até o ápice dos 

cornos uterinos. Foram observados a coloração e o aspecto da mucosa, realizando-se em 

seguida as mensurações e pesagens. As medidas foram feitas por meio de régua graduada 

e paquímetro. A pesagem foi realizada por meio de duas balanças, sendo uma comum 

com capacidade para 2kg e sensibilidade de 0,1g e a outra de capacidade para 10g com 

sensibilidade de 0,001g. 

Os ovários foram separados dos ligamentos (mesovárico e pavilhão), pesados 

e mensurados com auxílio de balança e paquímetro. Os pontos de referência foram para 
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o comprimento, o maior diâmetro longitudinal; para a largura, o maior diâmetro 

transversal e para a altura o maior diâmetro vertical. 

O comprimento das tubas uterinas foi tomado desde o ápice do corno uterino 

até o pavilhão. Foram considerados dois diâmetros, um do istmo e outro da ampola, 

tomados com auxílio do paquímetro. Para se obter o comprimento dos cornos uterinos, 

mediu-se desde a bifurcação dos mesmos até o ápice. A largura considerada foi a média 

aritmética das três medidas, tomadas com auxílio de régua nas porções inferior, média e 

superior dos cornos uterinos. 

O comprimento do corpo do útero foi tomado desde a bifurcação dos cornos 

até a primeira prega cervical e a largura tomada na porção média do mesmo. O 

comprimento da cérvix teve como pontos de referência a primeira e última pregas 

cervicais (anéis), levando-se em consideração a diferença de coloração das mucosas 

cervical e vaginal. A largura foi obtida na sua porção média. 

O comprimento da vagina foi tomado medindo-se desde a última prega 

cervical até o meato urinário externo. Duas larguras, menor e maior, foram consideradas. 

A menos, próxima ao meato urinário externo e a maior, próxima ao limite da região 

cervical. Assim obteve-se um valor médio. O comprimento do vestíbulo foi conseguido 

tendo-se como limite o meato urinário externo e a comissura labial inferior da vulva. A 

largura foi obtida na porção média do órgão. As comissuras labiais ventral e dorsal foram 

os limites para as aferições do tamanho da vulva. 

 

2.1.2. Resultados biométricos 

A medidas de ambos os ovários foram bastante próximas, com o ovário 

direito apresentando para comprimento e peso os valores de 2,45cm e 2,805g, 

respectivamente. O ovário esquerdo para as mesmas características apresentou os valores 

de 2,43cm e 2,804g, respectivamente. O tamanho bastante próximo entre os dois ovários 

sugere um funcionamento equilibrado entre as duas gônadas, indistintamente. Para as 

características de comprimento e peso, valores semelhantes e outros um pouco superiores 

a estes foram encontrados por outros autores. 

A tuba uterina direita (16,59cm) foi menor em comprimento do que a 

esquerda (19,14cm), porém as larguras se equivaleram (0,51cm e 0,50cm, 

respectivamente). Os cornos uterinos se equivaleram tanto no comprimento 38,57cm e 

38,86cm, quanto na largura, 2,58cm e 2,53cm, para o direito e esquerdo, respectivamente. 

O comprimento do corpo do útero foi de 2,72cm. O comprimento da cérvix foi de 5,67cm, 

porém, ela pode chegar a valores bem maiores de até 19,33cm. Esta discrepância de 

valores para a cérvix, pode ser explicada devido à dificuldade de delimitação entre os 

segmentos genitais (útero, cérvix e vagina) de acordo com cada autor. A vagina 

apresentou um comprimento de 14,10cm, largura de 3,63cm e 5 pregas em média, estando 

em medidas maiores e também na mesma proporção encontrada por outros autores. Os 

valores do comprimento e da largura do vestíbulo vaginal e abertura da vulva, foram 

semelhantes aos resultados obtidos por outros autores. 

Pelas medidas encontradas, os tamanhos dos dois ovários se equivaleram, 

sugerindo um funcionamento equilibrado entre as duas gônadas, indistintamente, na 



26 

espécie suína. Apesar de valores próximos aos resultados de outros autores, houve 

também valores significativamente diferentes, fato este que sugere a necessidade de 

estudos adicionais para se determinar com maior precisão os limites entre as estruturas 

medidas. Os valores médios das medidas do genital podem ser vistos no Quadro 01. 
 

Quadro 01: Dados biométricos do aparelho genital de leitoas pré-púberes. 

 Órgãos Estrutura medida Resultados médios (cm) 
 Vulva Abertura 2,62 

 Vestíbulo vaginal Comprimento 8,11 

  Largura 3,90 

 Vagina Comprimento 14,10 

  Largura 3,63 

  No de pregas 5,00 

 Cérvix Comprimento 5,67 

  Largura 1,90 

  No de pregas 6,50 

 Útero Comprimento 2,27 

  Largura 3,04 

 Direito Comprimento 38,57 

Cornos  Largura 2,58 

Uterinos Esquerdo Comprimento 38,86 

  Largura 2,53 

 Direita Comprimento 16,59 

Tubas  Largura 0,51 

Uterinas Esquerda Comprimento 19,14 

  Largura 0,50 

 Direito Comprimento 2,45 

  Largura 1,57 

  Altura 1,42 

Ovários  Peso 2,805g 

 Esquerdo Comprimento 2,43 

  Largura 1,64 

  Altura 1,40 

  Peso 2,804g 

 Peso total do 

genital 

 
 

203,00g 

 Comprimento 

total do genital 

 
 

30,92cm 

(Fonte: Toniolli, 1990) 

 

 

2.2. FALHAS REPRODUTIVAS NA FÊMEA SUÍNA 

No caso de fêmeas suínas, os estudos da etiologia da subfertilidade e 

infertilidade estão muito aquém dos realizados em outras espécies, provavelmente devido 

ao menor valor venal dos animais. Dificuldades de diagnóstico e tratamento das afecções 

genitais e gonádicas, além das facilidades de reposição dos animais descartados do 

plantel, são outros motivos para este mais baixo nível de conhecimento nessa espécie 

animal. As causas dos distúrbios nesses animais podem ser várias e dentre elas se 
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destacam os ovários císticos, sendo um dos maiores motivos de refugo de animais de 

idade um pouco mais avançada. 

Os suínos têm uma alta incidência de anormalidades congênitas, 

malformações ou distorções do sistema genital. Um determinado grupo de leitoas pode 

apresentar até 50% dos animais com problemas reprodutivos por razões de origem 

anatômica. Foi estabelecido que nenhum outro animal é tão sujeito à anormalidades 

teratológicas quanto a porca. Clinicamente a maioria desses transtornos passam 

desapercebidos gerando quase sempre perdas econômicas de vulto, devido à manutenção 

de animais improdutivos no rebanho. 

A maioria dos problemas reprodutivos podem ser diagnosticados facilmente 

pelo exame dos órgãos genitais após a morte do animal, caso os eventos do ciclo estral e 

a anatomia reprodutiva normal sejam conhecidos. Informação diagnóstica pode ser 

conseguida através da medida fetal como indicador da época de aborto dos animais. 

Baseado nas observações macroscópicas e medidas dos órgãos reprodutores dos suínos, 

pode-se discutir o diagnóstico de problemas tais como o atraso na puberdade, os 

diferentes estágios do ciclo estral, super doses de gonadotrofinas exógenas, cistos 

ovarianos e anestro. Na Figura 01, pode ser visto um modelo que explica o acometimento 

dos animais que apresentam algum tipo de infertilidade. 
 

Figura 01: Modelo para a etiopatogenia de falhas reprodutivas. 

 

(Fonte: Pomeroy, 1960) 

 

Para se determinar a extensão dos problemas de infertilidade na espécie suína 

e se obter maiores informações à cerca das mais comuns causas de esterilidade nessa 

espécie, estudos anatômicos e endócrinos das razões que levam ao aparecimento das 

diferentes afecções são necessários. 

Os defeitos congênitos, que são anormalidades da estrutura ou função 

presentes ao nascimento, podem ser causados por fatores genéticos, fatores ambientais e 

suas interações. Perdas econômicas devido a esses defeitos são menores do que perdas 

devido a doenças ocasionadas por deficiência nutricional, ou agentes infecciosos. 

Entretanto, os defeitos congênitos também podem causar consideráveis perdas 
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econômicas para os criadores. Além disso, a morte embrionária devido a causas genéticas, 

são particularmente preocupantes pois elas podem se repetir de geração a geração. 

A esterilidade é um fator permanente que impede a procriação, sendo a 

infertilidade a incapacidade de produzir um jovem viável dentro de um tempo estipulado 

e característico para cada espécie animal. As diferentes fases do processo reprodutivo são 

vulneráveis à diversos fatores, tais como: alterações hormonais, ambiente adverso, fatores 

genéticos e hereditários. Na Figura 02, podem ser vistos os diferentes fatores que podem 

afetar o processo reprodutivo. 
 

Figura 02: Representação esquemática dos fatores com efeitos adversos ao processo 

reprodutivo. 

 

(Fonte: Hafez, 1980) 

 

Os eventos reprodutivos dos animais domésticos, abrangem particularidades 

anatômicas e funcionais com certa complexidade para a fêmea, como o envolvimento 

entre os ovários e o útero que participam de quase todas as fases do processo reprodutivo, 

com exceção da lactação; consequentemente suas desordens são importantes e algumas 

tem tido maior efeito na produtividade da porca. 

Os problemas ovarianos podem acontecer em qualquer fase do 

desenvolvimento folicular (Figura 03). Os processos reprodutivos na fêmea são 

numerosos e complexos, e incluem o ciclo estral, a produção do óvulo, a cópula, a 

concepção, a gestação, o parto e a lactação. 

Particularmente na espécie suína, os transtornos da reprodução da fêmea, 

proporcionam prejuízos bastante apreciáveis. A suinocultura, cada vez mais, explora o 

potencial de multiplicação das porcas, definindo a sua eficiência reprodutiva em termos 

de partos e leitões/porca por ano. 

É de aceitação geral, que a reprodução animal é a característica individual 

mais importante dentro das espécies de valor econômico, já que a taxa reprodutiva da 

exploração animal é a base da produtividade da mesma. Dentro da literatura mundial, os 

estudos sobre problemas reprodutivos em suínos, não são tão abundantes como se deveria 
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esperar, em vista da importância econômica da espécie. A razão dessa situação, pode 

residir na rápida reprodução do suíno, dado o número de crias por parto, seu curto período 

gestacional e seu rápido desenvolvimento. Estas circunstâncias parecem explicar por que 

os suínos com algum problema de esterilidade ou de baixa fertilidade, sejam sacrificados 

rapidamente sem que se investigue as causas de sua falha reprodutiva. 
 

Figura 03: Principais causas para falhas no desenvolvimento folicular ovariano e anestro 

em animais domésticos. 

 

(Fonte: Hafez, 1980) 

 

Dentro dos problemas reprodutivos que se tem descrito em porcas como 

causas de esterilidade permanente, alguns são de origem anatômica, tais como os da 

intersexualidade, aplasias segmentares bilaterais ou da porção posterior do útero e o 

infantilismo genital. Com relação aos problemas endócrinos, as degenerações císticas 

causam esterilidades totais; os problemas inflamatórios específicos ou inespecíficos, são 

causa de infertilidade quando detectados precocemente, do contrário podem ser causa de 

esterilidade. Como causa de baixos níveis de fertilidade, podem ser destacados alguns 

tipos de problemas anatômicos como as aplasias segmentares unilaterais; alguns 

processos inflamatórios como as salpingites e hidrossalpinges unilaterais, ooforites 

unilaterais e vaginites. A brucelose normalmente provoca em porcas só uma marcada 

diminuição da fertilidade e apenas em casos particulares pode conduzir a fêmeas à 

esterilidade completa. 

 

 

2.3. DIAGNÓSTICO E CONTROLE DE FALHAS REPRODUTIVAS 

O exame clínico reprodutivo pode ser feito em um grande número de porcas 

e se necessário, em diferentes ocasiões, podendo-se selecionar fêmeas para o descarta, 

quando for o caso. É uma técnica que pode ser usada com amplo alcance, na investigação 

dos problemas reprodutivos, podendo-se avaliar a natureza da função ovariana nos casos 

de anestro, em problemas de dispareunia, que é a dor ou injúria durante o coito ou 
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inseminação artificial, retorno ao serviço ou descargas vulvares. A precisa forma do 

exame clínico, deverá ser determinada pela natureza particular doas circunstâncias do 

problema. 

Vários são os métodos semiológicos utilizados no exame do aparelho 

reprodutivo da porca, tais como: radiografias, testes hormonais, testes hematológicos, 

ultrassonografia, biópsia vaginal, passagem de espéculo e palpação retal. Este último tipo 

de exame, tem sido descrito como adequado para a identificação das estruturas de órgãos 

localizados na cavidade abdominal caudal da fêmea suína, inclusive dos ovários. 

A algum tempo a exploração retal dos órgãos localizados na cavidade 

abdominal caudal, tem tomado parte na técnica exploratória clínica sendo o uso da 

palpação retal como diagnóstico de gestação e de infertilidade em porcas. O estado da 

técnica exploratória ginecológica em porcas, em comparação na vaca e na égua, está ainda 

muito pouco desenvolvido, provavelmente devido ao menor valor venal dos animais e 

facilidades de reposição do plantel na espécie, precisando de novos estudos para ser 

aprimorada na prática. 

Um estudo da forma e função dos ovários, pela palpação retal, é importante 

na investigação das estruturas cíclicas ovarianas, sendo uma técnica que pode ser utilizada 

no controle reprodutivo em suínos. Devido ao seu caráter simples, prático e econômico 

do método, este assunto aqui tratado tem por finalidade demonstrar a possibilidade de sua 

eficiência no diagnóstico de estruturas ovarianas, bem como proporcionar a sua utilização 

no controle reprodutivo do rebanho suíno, contribuindo assim para a possibilidade de sua 

introdução, difusão e aplicação rotineira em granjas suinícolas. 

O desenvolvimento da pesquisa nacional sobre os problemas reprodutivos 

que afetam os rebanhos suínos em nosso país, ainda são em pequeno número, não se tendo 

muitos dados a respeito dos principais problemas de ordem reprodutiva que afetam os 

animais, trazendo para os mesmos uma subfertilidade ou ainda uma esterilidade. 
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Capítulo 3 

BASES FISIOLÓGICAS 

DA REPRODUÇÃO NA PORCA 
 

3.1. DESENVOLVIMENTO DOS OVÁRIOS E DO ÚTERO 

Durante o primeiro mês da vida fetal, o aparelho genital ainda se encontra em 

um estado indiferenciado. O sexo feminino é confirmado, em torno dos 40 dias de 

gestação, pelo aparecimento dos primeiros estágios da prófase da meiose das gônadas. Os 

primeiros folículos primordiais (ovócitos envolvidos de uma camada de células) podem 

ser observados em torno de 20 dias mais tarde. A grande maioria de folículos primordiais 

é formada durante a vida fetal, mas o número final só é formado após 15 dias do 

nascimento. Os ovócitos são bloqueados no estado diplóteno da prófase da mitose e a 

meiose somente acontece no momento da ovulação. 

Os primeiros folículos em crescimento aparecem em torno de 15 dias de idade 

e os primeiros folículos antrais em torno de 3 a 4 meses nas raças europeanas. Os ovários 

apresentam numerosos folículos de 1 a 3mm de diâmetro. O crescimento dos ovários é 

bastante rápido e, 2 meses antes da primeira ovulação, eles chegam a um peso bem 

próximo ao observado no momento da puberdade (10 a 15 gramas). 

O crescimento do útero é, inicialmente, paralelo ao crescimento corporal da 

fêmea. Posteriormente, ele acelera quando do aparecimento dos primeiros folículos 

antrais e novamente na puberdade. 

 

 

3.2. A PUBERDADE 

A puberdade é o período em que o animal começa a produzir gametas, ou 

seja, quando a fêmea começa a ciclar e ovular. Ela é um período de transição entre a 

imaturidade e a maturidade sexual, com o início da atividade reprodutiva do animal. 

Contrariamente ao que se passa em outros mamíferos, ela coincide com a primeira 

ovulação e a instalação da aptidão da fêmea conseguir levar uma gestação à termo. A 

idade à puberdade pode variar, com início entre 5 e 9 meses de idade. Isso pode 

proporcionar uma grande variação na duração dos dias improdutivos, penalizando os 

criadores ao nível econômico. A variabilidade de idade ao primeiro cio entre fêmeas de 

uma mesma criação, acaba se tornando um obstáculo para o reagrupamento de animais 

visando as coberturas ou inseminações. Considera-se o surgimento da puberdade como 

sendo consequência de uma mudança de sensibilidade dos centros hipotalâmicos à ação 

dos estrógenos. A teoria neuro-hormonal gonadostática é hoje a mais aceita. 

O amadurecimento sexual consiste no estímulo progressivo de mecanismos 

fisiológicos que permitam o estabelecimento do ciclo ovulatório regular em uma fêmea 

adulta. Ao se conseguir que uma marrã comece a ciclar regularmente, diminui-se dessa 

forma o período improdutivo e por conseguinte, reduz-se os custos de produção da granja. 
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Os índices de produtividade de marrãs precoces, em relação a marrãs na idade 

convencional, indicam diferenças no peso médio ao nascimento, na média de leitões vivos 

e no peso médio à desmama, favoráveis aos cruzamentos no segundo cio, com as fêmeas 

precoces. 

O início do cio da marrã, se caracteriza por diversas modificações de ordem 

comportamental, tais como: inquietação, anorexia, micção frequente, monta em outras 

fêmeas e grunhidos característicos. Em muitas marrãs, é evidente o edema e a hiperemia 

vulvar, acompanhados ou não de corrimento mucoso. A fêmea adota uma postura imóvel 

quando tem seu dorso pressionado e também na presença do cachaço, sendo o sinal mais 

confiável de que ela está no cio. Estas mudanças ocorrem ciclicamente a cada cio, porém 

suas manifestações podem apresentar intensidades diferentes. 

A rentabilidade de uma granja de suínos, depende de vários parâmetros e em 

particular da produtividade numérica. Ela é condicionada pela duração dos períodos 

improdutivos, pela fertilidade e prolificidade das fêmeas bem como pelo 

desenvolvimento pós-natal dos leitões. A otimização dos diferentes parâmetros necessita 

de um conhecimento e um bom manejo de todas as etapas sucessivas da vida reprodutiva 

de uma porca. 

 

 

3.3. DETECÇÃO DA PUBERDADE 

A puberdade é normalmente procurada pela passagem de um varrão adulto 

no meio das fêmeas jovens (marrãs). Entretanto, um estro associado à primeira ovulação, 

nem sempre é observado. Normalmente o estro da puberdade é mais curto do que os 

outros. A porcentagem de fêmeas que apresentam uma primeira ovulação silenciosa varia 

dentro de uma granja entre 7 e 20%. 

Um método confiável para detecção da primeira ovulação está baseia-se nas 

medidas da concentração da progesterona sanguínea à intervalos regulares com duração 

de até 14 dias. Uma concentração plasmática de progesterona superior a 3ng/mL, 

comprova a presença de corpos lúteos funcionais nos ovários. Uma atividade positiva 

indica que a fêmea já teve uma ovulação. Duas dosagens sucessivas negativas indicam 

que a marrã é ainda impúbere. Essa dosagem é geralmente feita por radioimunologia em 

laboratório especializado. A aplicação desse método em uma amostragem de 559 marrãs 

após a transferência à idade de 5 a 6 meses para uma nova granja. Em torno de 7% das 

fêmeas apresentaram cio silencioso. O cio subsequente foi detectado sem ambiguidade e 

a fertilidade dessas fêmeas foi normal. Por outro lado, 5,2% das fêmeas apresentaram um 

estro curto, de no máximo 24 horas de duração. A dosagem da progesterona mostrou que 

estes estros breves foram seguidos de uma ovulação (Quadro 02). 

Uma utilização conjunta da detecção do cio pelo varrão e pela dosagem de 

progesterona, permite um bom conhecimento do estado fisiológico das marrãs, fato esse 

que pode facilitar a integração dessas fêmeas mais jovens com as bandas de matrizes 

adultas do plantel. 
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Quadro 02: Determinação do estado fisiológico de marrãs cruzadas aos 5,5 meses de 

idade no momento de chegada na granja. 

Detecção do Estro Atividade ovariana* Resultado 
Negativo Positiva 1ª ovulação silenciosa (7,2%) 

Negativo Negativa Impúbere (3,4%) 

Negativo Negativa, depois positiva 1º estro tardio >19dias (6,6%) 

Positivo <24h Positiva 1º estro curto (5,2%) 
(Adaptada de Martinat-Botte et al., 1989) 

 

 

3.4. FATORES DE VARIAÇÃO DA IDADE À PUBERDADE 

A idade de início da puberdade pode variar, pois depende de uma série de 

fatores, como ganho de peso da fêmea até o estímulo com o macho, genótipo da leitoa 

(também relacionado ao ganho de peso), idade em que o estímulo é iniciado e qualidade 

e frequência da realização do estímulo com o macho. Outros podem também ser citados: 

disfunção hormonal, ingestão de micotoxinas, raças, cruzamentos, nutrição, excesso de 

luminosidade, variações bruscas de temperatura, lotação na baia, mistura de animais 

machos e fêmeas na mesma baia, rações com alto nível de energia, stress, mudanças de 

ambiente, viagens, etc. 

Os cuidados com as leitoas antes da primeira cobertura são importantes para 

a obtenção de desempenho reprodutivo satisfatório ao primeiro parto e ao longo da vida. 

A redução da variação da idade à puberdade, é praticada pela exposição das leitoas aos 

machos (contato focinho/focinho) com idade superior a 10 meses e com alta libido. Além 

de benefícios no desempenho reprodutivo, a antecipação da idade da puberdade traz 

benefícios econômicos com a diminuição dos dias não produtivos de uma granja, através 

de acasalamentos de leitoas em idade mais precoce. 

Os problemas do aparecimento da puberdade em marrãs, podem ser 

acentuados pelo transporte de animais entre criatórios diferentes, quando as fêmeas se 

encontram em torno dos 100kg de peso vivo. As condições do novo criatório (período de 

quarentena, vacinações, stress social, etc), podem ser fortes o suficiente para influenciar 

de forma negativa o apetite das fêmeas transferidas, diminuindo-o de forma bem 

acentuada. As quantidades ingeridas de alimentos, é diminuída e se aproximam daquelas 

que as fêmeas recebem em manejos de restrição alimentar, assim sendo essa condição 

acaba prejudicando o aparecimento da puberdade. 

3.4.1. Genética 

As fêmeas puras apresentam puberdade mais cedo do que as híbridas, uma 

vez que como as demais características reprodutivas, a idade à puberdade tem baixa 

herdabilidade. A influência do genótipo sobre a precocidade sexual é muito importante 

nos suínos. A herdabilidade desses caracteres é relativamente forte, quando comparada a 

outras características reprodutivas. Pode haver diferenças importantes de idade a 

puberdade entre diferentes raças e também dentro de uma mesma raça. Essa diferença 

dentro de uma mesma raça chega a variar de alguns dias até um ou dois meses. A raça 

chinesa Meishan, constitui um desses casos extremos, com o aparecimento de um 
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primeiro cio em torno dos 3 meses de idade, ou seja, 2 a 5 meses mais precoce do que 

fêmeas de raças europeias. 

3.4.2. Idade e peso 

Normalmente a idade não é um bom indicador da maturidade sexual de uma 

fêmea. Os limites de idade ao primeiro cio podem variar entre 135 e 235 dias. Entretanto, 

existe um peso mínimo abaixo do qual dificilmente haverá o aparecimento da puberdade. 

Trabalhos de seleção tem trazido animais cada vez mais precoces, que tem entrado em 

cio em média com 120 a 130 dias com pesos abaixo de 80kg. Estes animais atingirão a 

maturidade sexual por volta de 210 dias de idade com pesos acima de 125 a 130kg, 

quando estarão aptos a serem cobertos e ou inseminados. 

3.4.3. Fatores nutricionais 

As relações entre nível alimentar, velocidade de crescimento e 

desenvolvimento sexual são complexas. Aparentemente, animais que tenham um 

crescimento mais rápido, alcançam a puberdade mais precocemente. Uma restrição 

alimentar moderada (<30% do nível a vontade) diminui a velocidade de crescimento, mas 

não tem efeito sobre a idade à puberdade. Contrariamente, uma restrição severa, pode 

induzir a marrã a um retardo da puberdade. Nos dois tipos de restrição, as fêmeas chegam 

à puberdade com um peso corporal diminuído. Aparentemente, o momento em que a 

restrição alimentar acontece, é de grande importância: uma diminuição do nível alimentar 

no início do crescimento (antes de 90 a 100kg de peso vivo), não tem efeito sobre a idade 

a puberdade. Se a restrição for aplicada posteriormente a essa idade, essa prática pode 

induzir a fêmea a um retardo do aparecimento da puberdade. 

3.4.4. Presença do reprodutor 

A presença de um macho adulto estimula o aparecimento mais precoce da 

puberdade em fêmeas jovens. A resposta à presença do macho, é formada por estímulos 

auditivos, visuais, olfativos, táteis, além do estímulo provocado pelo stress devido à 

presença do macho. Cada um desses diferentes tipos de estímulos é importante, 

entretanto, melhores resultados são obtidos quando da associação de todos eles, o que 

ocorre quando do contato físico dos animais, onde então se atinge a resposta máxima da 

fêmea. A visualização do macho pela fêmea a cada 8 horas, apresenta os melhores 

resultados de estimulação das fêmeas, que podem apresentar uma taxa de ovulação de até 

98%, um estro que dura um tempo mais prolongado. 

A restrição de espaço, tempo e mão de obra pode determinar o método de 

exposição ao macho a ser empregado. O sistema mais utilizado é o da introdução de um 

macho na baia das leitoas. O outro sistema consiste em estimular as leitoas em uma área 

específica de exposição ao macho proporcionando um estímulo simultâneo com vários 

reprodutores. Nesse caso, as fêmeas estimuladas apresentariam maior manifestação de 

estro devido ao maior estímulo proporcionado pela presença simultânea de vários machos 

na área de manejo. 
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3.4.5. Estresse 

Fêmeas submetidas a condições de stress apresentam cio mais rapidamente. 

A troca de baia, o agrupamento de animais, viagens, são situações que podem estimular 

o aparecimento da puberdade em fêmeas jovens. O stress provocado pela troca de 

criatório, pelo transporte, pela mistura com outras fêmeas e a colocação da fêmea na 

presença de um reprodutor, estimula o aparecimento da puberdade em marrãs entre 5 a 6 

meses de idade, com um peso em tornos de 100kg. Animais que respondem de maneira 

positiva ao stress da mudança de criatório, se encontram, aparentemente em fase de 

“espera”, enquanto as outras fêmeas que não responderam a esse estímulo, não tinham 

nenhum grau de maturidade sexual suficiente. Variações de respostas podem ser 

observadas entre o grupo de fêmeas que chegaram à nova granja e aquelas da criação 

original. 

3.4.6. Meio ambiente 

A prática do confinamento pode influenciar de forma negativa o aparecimento 

da puberdade. Quanto maior for o grau de confinamento da fêmea, mais tarde será o 

aparecimento do primeiro cio. Fêmeas que se encontram em locais com altas 

temperaturas, apresentam uma puberdade mais tardia. Em relação ao efeito do 

fotoperíodo, mesmo que ele não pareça exercer um efeito marcante, tem-se observado 

que o primeiro cio surge mais precocemente à medida que os dias se alongam. O tipo de 

instalações exerce uma influência sobre a precocidade sexual. Granjas com instalações 

mais claustrofóbicas, levam as fêmeas a apresentarem um retardo no aparecimento da 

puberdade em relação a fêmeas que sejam criadas em granjas com sistema de criação 

pleno ar (livres) ou semipleno ar. Esses três tipos de sistemas de criação apresentam 

condições diferentes de temperatura, luminosidade e relações sociais susceptíveis de 

influenciar a precocidade sexual. 

 

 

3.5. ATIVIDADES HIPOTALÂMICA E HIPOFISÁRIA 

Os primeiros neurônios contendo o hormônio liberador de gonadotrofinas 

(GnRH), aparecem no feto suíno por volta dos 40 dias. Entretanto, as fibras nervosas só 

conseguem fazer contato com a zona de contato com a hipófise (eminência mediana), por 

volta dos 60 dias pós cobertura. O desenvolvimento subsequente da atividade 

hipotalâmica não é bem conhecido na espécie suína, mas deve ter uma função importante 

no aparecimento da puberdade. 

As primeiras moléculas dos hormônios, luteinizante (LH), folículo 

estimulante (FSH) e Prolactina no feto, são detectáveis a partir dos 40, 60 e 80 dias após 

o coito, através de técnicas de imunofluorescência ou c A densidade e atividade das 

células gonadotróficas aumentam até os 80 dias após o coito, chegando à valores 

próximos aos de um animal adulto. A partir dessa idade, que os níveis de LH e FSH 

crescem para depois diminuírem até mesmo ficarem indetectáveis. A grande variabilidade 

dos níveis séricos de LH, sugere a existência de uma secreção pulsátil intensa antes do 
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nascimento. Os níveis de LH são semelhantes nos dois sexos embora os de FSH são mais 

elevados nas fêmeas. 

 

 

3.6. ATIVIDADE GONADAL 

Os primeiros folículos antrais aparecem no ovário da porca entre 60 e 90 dias 

de idade. O crescimento dos ovários e o aumento de numerosos grandes folículos antrais, 

se tornam praticamente nulos no curso dos dois últimos meses que precedem a puberdade. 

Quando da puberdade, uma dezena de folículos chegam ao final de seu desenvolvimento 

e ovulam. 

A atividade de enzimas chave da esteroidogênese, como a 3β hidroxi-

desidrogenase e a 17β hidrogenase, não é detectada antes dos 3 meses de vida da fêmea. 

Supõe se que ela aparece no momento quando a população de grandes folículos antrais, 

conhecidos por sua ação na esteroidogênese, se desenvolvem. A proximidade da 

puberdade revela quantidades importantes de estrona e de 17β estradiol nos ovários. 

 

 

3.7. INTERAÇÕES: HIPOTÁLAMO, HIPÓFISE E OVÁRIOS 

O controle hipotalâmico da secreção hipofisária do LH, parece ser possível 

no feto suíno entre 70 e 80 dias, uma vez que a estrutura capilar na eminência média, já 

está bem diferenciada nesse momento da gestação. A injeção de GnRH na veia umbilical 

estimula a secreção de LH a partir de 85 dia após a cobertura. O controle da secreção do 

FSH pelo hipotálamo, parece ser mais tardia, uma vez que o nível sérico de FSH não 

aumenta na fêmea antes dos 100 dias pós cobertura e não se modifica no feto macho em 

qualquer idade. A evolução da sensibilidade das células hipofisárias ao GnRH, ainda 

precisa ser melhor e mais profundamente estudada. 

A sensibilidade dos ovários à ação das gonadotrofinas é pouco conhecida na 

porca. A evolução de uma certa quantidade de receptores ovarianos ao LH e ao FSH, bem 

como a capacidade ovariana de secretar esteroides sob a ação pulsátil do LH, ainda não é 

bem conhecida. Por outro lado, sabe se que, injeções de gonadotrofina de égua prenha 

(PMSG) + gonadotrofina coriônica humana (HCG), provocam a ovulação nas porcas em 

idades entre 3 e 4 meses, quando os ovários lá apresentam folículos antrais. 

A presença de gonadotrofinas não é indispensável para a formação dos 

folículos primordiais e para o crescimento dos folículos no início do processo. Entretanto, 

elas são necessárias ao crescimento do tecido intersticial, à organização normal das 

células da granulosa, à formação do antro folicular e ao desenvolvimento das camadas da 

teca. 

A redução da secreção de gonadotrofinas observada em torno dos 3 a 4 meses 

de idade, sugere a existência de um retro controle negativo dos ovários sobre o eixo 

hipotalâmico-hipofisário, que se torna ativo nesse momento. Este fato é confirmado pela 

observação de um aumento da secreção de LH, observado dois dias após uma 

ovariectomia bilateral, em fêmeas com 2 meses de idade e de 24 horas após castração em 

fêmeas à idade de 6 meses. 
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Ao aparecimento da primeira ovulação, supõe-se que o sistema hipotalâmico-

hipofisário é capas de responder aos níveis elevados de estradiol através de uma descarga 

de gonadotrofinas. Esta capacidade é adquirida de forma progressiva, independente da 

presença das gônadas. Não se sabe exatamente a partir de que momento o eixo 

hipotalâmico-hipofisário fica suficientemente sensível ao retro controle positivo a fim de 

que, doses fisiológicas de estradiol possam das início ao pico ovulatório do LH. 

 

 

3.8. FATORES NÃO OVARIANOS 

Vários são os fatores de origem não gonádica que intervém na regulação do 

funcionamento do eixo hipotalâmico-hipofisário. São outros neuropeptídios diferentes do 

GnRH como aminas biogênicas de origem cerebral (noradrenalina, dopamina, 

serotonina), os peptídeos opioides (endorfinas, encefalinas) e substâncias pineais 

(melatonina). Entretanto as suas reais implicações sobre o amadurecimento sexual ainda 

não são bem conhecidas. 

 

 

3.9. RELAÇÃO ENTRE METABOLISMO E REPRODUÇÃO 

Quando se pensa em otimização do desenvolvimento reprodutivos dos 

animais, é importante se levar em consideração que a nutrição e o estado metabólico do 

animal podem afetar a fertilidade de formas diferentes, não só pelo fato de ser necessário 

a fêmea apresentar um cio fértil e uma boa concepção, bem como, levar em consideração 

o tamanho da leitegada. À medida que se aumenta os conhecimentos básicos sobre os 

mecanismos que regem os efeitos nutricionais sobre a reprodução, melhores decisões 

poderão ser tomadas sobre os manejos adotados sem a necessidade de se realizar 

experimentos custosos e prolongados. 

Nem todos os problemas metabólicos estão relacionados a uma nutrição 

inadequada. Eles também podem aparecer devido a uma superalimentação, dada aos 

animais em determinados momentos críticos do ciclo estral. Necessários se faz, instituir 

um programa alimentar para a granja, de forma a poder controlar o estado metabólico das 

fêmeas jovens e adultas, mesmo dentro de variações de quantidade e qualidade da ração, 

ofertadas nas diferentes fases da vida reprodutiva das matrizes. Esta estratégia nutricional 

está ligada a uma grande gama de diferentes fatores, e por isso ela deve ser o mais flexível 

possível a fim de poder se adaptar as diferentes circunstâncias. O genótipo, o número de 

partos, a estação do ano, o estado sanitário do rebanho e a duração da gestação, são fatores 

que influenciam os requerimentos nutricionais e precisam ser levados em consideração 

no momento de ser instituído um plano alimentar para o rebanho. 

Fatores endocrinológicos também influenciam sobre as características de 

fertilidade e fecundidade na porca. É possível que diferentes concentrações de 

progesterona nas etapas mais precoces da gestação, podem influenciar significativamente 

na sobrevivência embrionária nessa etapa. Essas diferenças de secreção da progesterona, 

podem ser devido a diversos fatores: elevada ingestão de alimentos pela matriz. efeitos 

catabólitos residuais da lactação da porca e o genótipo do animal. Sem um conhecimento 
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mais profundo desses mecanismos, é praticamente impossível predizer os efeitos 

interativos de todos esses fatores sobre o desenvolvimento reprodutivo da fêmea. 
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Capítulo 4 

O CICLO ESTRAL NA PORCA 
 

4.1. INTRODUÇÃO 

O ciclo estral é um conjunto de fenômenos que se desenvolvem entre dois 

estros consecutivos. Após a puberdade os ciclos se sucedem a cada três semanas, caso 

não haja cobertura e fecundação da fêmea, pois ele é normalmente interrompido de forma 

fisiológica pela gestação e lactação. A duração do ciclo estral na porca, é de 21 dias em 

média, podendo variar entre 18 e 24 dias. Ele é subdividido em duas fases: a fase folicular 

e a fase luteal ou luteínica. 

A detecção do estro é uma das fases mais importantes dentro do contexto 

reprodutivo da porca. Um bom diagnóstico de cio, permitirá uma inseminação artificial 

em um momento mais preciso e próximo da ovulação e dessa forma aumentar as chances 

de se obter um maior número de leitões/porca/ano. Os óvulos maduros são liberados pelos 

ovários normalmente entre 38 a 42 horas após o início do cio. A manifestação mais 

específica da porca e útil na detecção do cio, é o reflexo estático ou reflexo de 

imobilidade. As fases que formam o ciclo estral na porca (Figura 04) são: 1. Proestro: 

dura em torno de 2 dias e se inicia com a regressão do corpo lúteo do ciclo anterior; 2. 

Estro: tem uma duração de 2 a 3 dias, sendo nessa etapa que ocorre a maturação dos 

folículos ovarianos; 3. Metaestro: dura de 2 a 4 dias e é a etapa onde ocorre o 

desenvolvimento do corpo lúteo; 4. Diestro: é o restante do período do ciclo, quando o 

corpo lúteo alcança seu pleno funcionamento. 
 

Figura 04: Ciclo estral na fêmea suína e suas variáveis. 

 
(Fonte: Bárcena, 2003) 
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4.2. FISIOLOGIA DA FOLICULOGÊNESE 

O estudo da fisiologia reprodutiva da fêmea suína e a aplicação de 

biotecnologias da reprodução visam maximizar a produtividade das granjas suinícolas, a 

fim de se obter diminuição de custos de produção. Assim, o estudo da foliculogênese e 

da ovulação é importante para a maximização da eficiência das biotecnologias aplicadas 

e fundamentais. O controle do desenvolvimento folicular e das taxas de ovulação depende 

de um melhor conhecimento de eventos bioquímicos e ambientais, relevantes para o 

desenvolvimento in vivo de folículos. 

Já é bem conhecido que fatores ambientais, como, por exemplo, o contato 

com o varrão, podem induzir a atividade ovariana e a antecipação do estro em fêmeas 

suínas. Também tem sido observado que influências nutricionais afetam a foliculogênese 

e os componentes do eixo hipotalâmico-hipofisário-ovariano. Assim sendo, o 

conhecimento das fases do ciclo estral da fêmea suína é fundamental para a maximização 

dos índices reprodutivos. 

 

 

4.3. FASE FOLICULAR 

O ovário da fêmea possui uma grande quantidade de células germinativas, 

número esse fixo e determinado no momento da fecundação. Normalmente, durante a 

fase de corpo lúteo e nas fases iniciais do ciclo, podem ser encontrados em torno de 50 

folículos pequenos (2 a 5cm de diâmetro). Durante as fases de proestro e estro, em torno 

de 10 a 20 folículos (8 a 11mm), enquanto o número de folículos pequenos diminui. Esses 

números podem variar de acordo com diversas características a serem consideradas: raça, 

estação do ano, exposição ao macho, alojamento, nutrição, estado de saúde da fêmea, 

manipulação hormonal, número de parto, genética, meio ambiente, idade, peso, etc. 

A fase folicular que corresponde ao crescimento pré-ovulatório dos folículos 

ovarianos e dura em torno de 5 a 6 dias. Ela termina no aparecimento do estro 

acompanhado de ovulação. O crescimento dos folículos se inicia assim que eles saem das 

reservas de folículos primordiais e termina pela degeneração (atrésia) para a maior parte 

dos folículos ou pela ovulação. A partir de 0,2 a 0,4mm de diâmetro, os folículos 

apresentam um antro e são constituídos pelas camadas da teca externa e interna, separadas 

da camada da granulosa por uma lâmina basal. O ovócito envolto por células da granulosa 

forma o chamado Cumulus oophorus. A duração total da foliculogênese até a ovulação 

se dá em torno de 103 dias. 

O crescimento dos folículos pré-antrais é muito lento (84 dias) e o dos 

folículos antrais é muito mais rápido (19 dias). Até um diâmetro de 1mm, o 

desenvolvimento folicular não está sob a dependência das gonadotrofinas FSH e LH. Em 

folículos maiores de 1mm, o FSH e o LH são indispensáveis ao processo de maturação 

folicular. Esses hormônios agem através de receptores de membrana específicos. Os 

receptores de FSH estão presentes nas células da granulosa e os do LH nas células da teca 

interna a partir do estágio de folículo antral. Receptores de LH também aparecem sobre 

as células da granulosa, mas somente durante o amadurecimento folicular pré-ovulatório. 
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Diferentes fatores produzidos pelos folículos, também tem ação sobre o crescimento 

folicular, notadamente sobre a amplificação das ações das gonadotrofinas. 

4.3.1. Foliculogênese e atresia folicular 

Vários foram os avanços no conhecimento do funcionamento ovariano, 

envolvendo diferentes aspectos da foliculogênese, tais como: 

01. O conhecimento de desenvolvimento folicular independente e dependente de 

gonadotrofinas; 

02. O conceito de compartimentalização da estrutura folicular, onde dois tipos celulares 

(células da granulosa e da teca) são submetidas aos efeitos de dois diferentes 

hormônios (FSH e LH); 

03. O conceito de diferentes etapas da foliculogênese (recrutamento, seleção, dominância 

e atrésia); 

04. O conhecimento de diferentes fatores de crescimento (fator de crescimento 

semelhante à insulina, fator de crescimento epidermal, fator de crescimento do 

fibroblasto e fator de crescimento transformador β) envolvidos no processo de 

desenvolvimento folicular, independente da ação das gonadotrofinas; 

05. Aumento da taxa de ovulação, conseguido pela utilização de diferentes processos 

(seleção, estímulo hormonal externo, bloqueio da inibina, nutrição), apesar de não 

ter se conseguido também um aumento do tamanho da leitegada; 

06. Considerando-se as perdas observadas durante os processos de seleção e recrutamento 

folicular, o número de embriões produzidos pela grande maioria das linhagens 

modernas de porcas, tem ultrapassado a capacidade uterina de desenvolvimento fetal 

à termo. 

Com relação à formação, funcionamento e regressão do corpo lúteo, algum 

progresso tem sido alcançado e podem ser citados: 

01. O corpo lúteo é considerado como um relógio biológico do ciclo estral e da gestação, 

é influenciado pela produção de progesterona, que bloqueia a liberação de 

gonadotrofinas hipofisárias e prepara o útero para a gestação; 

02. A síntese da progesterona é feita pelas pequenas e grandes células esteroidogênicas; 

03. Células luteais, que não participam da síntese da progesterona, como os fibroblastos, 

macrófagos e células endoteliais, têm importante papel no funcionamento da 

glândula; 

04. As grandes células, sob ação do LH, são responsáveis pela produção da maior parte 

da progesterona; 

05. O corpo lúteo é controlado por diversos compostos biológicos (LH, fatores de 

crescimento, citocinas, estradiol 17β, além de radicais livres como o óxido nítrico e 

o radical superóxido); 



47 

06. O corpo lúteo sofre regressão fisiológica funcional (luteólise), caracterizada pela 

quebra de componentes celulares, redução do suprimento vascular, proliferação de 

tecido conjuntivo, degeneração e fagocitose de células luteais. Participam nesse 

processo a PGF2α, a ocitocina, o estrógeno, a endotelina e os fatores de 

histocompatibilidade. 

A fêmea suína é poliéstrica, apresentando cio durante todo o ano, sendo a 

ciclicidade interrompida somente em uma gestação, uma disfunção endócrina ou um 

problema infeccioso do aparelho genital. A duração do seu ciclo estral é de cerca de 21 

dias, podendo variar de 19 a 23 dias. Durante este período, a população de folículos 

antrais superficiais aumenta seu crescimento entre os dias 14 e 16 do ciclo estral. No 

entanto, cerca de 40 a 50% dos folículos antrais de tamanho médio morrem por atresia 

entre o 16º dia e o estro. Após este período, os folículos dominantes continuam o 

crescimento em direção ao estágio de folículos pré-ovulatórios. 

Em fêmeas pré-púberes, cíclicas, gestantes e desmamadas, os grupos de 

folículos primordiais são continuamente ativados e iniciam o desenvolvimento. O 

crescimento até a formação do antro é muito lento. O crescimento final de 1 a 4mm ao 

tamanho ovulatório (6 a 10mm) é muito rápido e requer cerca de quatro a seis dias, com 

uma proliferação seguida de aumento no volume do antro, diferenciação das células 

foliculares e aumento na secreção de inibina e estradiol, bem como do aparecimento de 

receptores de LH nas células da granulosa. Durante o desenvolvimento de folículos 

antrais, o oócito secreta fatores que estimulam a proliferação e a diferenciação das células 

da granulosa de suínos, promovendo a supressão da produção de progesterona, o que 

impede a luteinização prematura. 

Em fêmeas lactantes, o crescimento folicular avança de acordo com a 

progressão da lactação, mas os folículos progridem somente até 5mm no diâmetro em três 

a quatro semanas de lactação. Padrões de crescimento folicular durante a lactação e após 

o desmame ilustram que, em dois a três dias após o desmame, os folículos de 4 a 5mm 

são substituídos por outros grandes. 

O crescimento de folículos até 2 a 3mm não requer suporte gonadotrófico, 

pois inicialmente é controlado por fatores de crescimento ovarianos locais. Após a 

luteólise ou desmame, cerca de 15 a 25 folículos antrais saudáveis com diâmetro de 1 a 

4mm são recrutados, selecionados e crescem até o estágio de folículos pré-ovulatórios. 

Em seguida, após quatro a sete dias, é observada a ovulação dos folículos sobreviventes. 

Tem sido sugerido que, em fêmeas cíclicas, o declínio da progesterona após luteólise é o 

sinal para o recrutamento e a seleção. Contudo, experimentos na ausência de 

gonadotrofinas têm demonstrado que o FSH é necessário para suportar o crescimento 

folicular acima de 2 a 3mm e LH acima de 4mm. 

Os fatores de sobrevivência folicular incluem fator de crescimento epidermal 

(EGF), fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1), gonadotrofinas, ativina e 

estrógeno, enquanto os fatores atrésicos incluem diminuição de estrógeno, aumento da 

progesterona, da testosterona, do GnRH e das interleucinas. A atresia folicular é 

considerada como o resultado de um equilíbrio entre os fatores de sobrevivência e 

atrésicos, e, no ovário suíno, a morte por apoptose celular é o mecanismo pelo qual ela 
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ocorre. Também é demonstrado que, durante a fase luteal precoce, existe somente uma 

onda de crescimento folicular seguida por atresia. 

4.3.2. Efeito do varrão sobre o desenvolvimento folicular 

A presença do varrão é importante para o estímulo neuroendócrino envolvido 

na regulação e indução da atividade ovariana, pois, na realidade, estimula a liberação de 

LH em fêmeas anéstricas e pode estimular ou inibir o comportamento estral. Por outro 

lado, quando o estímulo é excessivo, pode-se observar redução da expressão do 

comportamento estral. O contato do varrão durante a detecção do estro aumenta o número 

de fêmeas que ovularam em torno de nove dias após o desmame. O tempo médio de 

ovulação e o início médio do estro (detectado mais precocemente) foram maiores em 

fêmeas em contato com o varrão. Em fêmeas primíparas, o contato com o varrão durante 

a detecção do estro é essencial para induzir a atividade ovariana e o comportamento estral. 

Elementos olfatórios podem fazer com que o sistema nervoso central libere hormônios e 

neuropeptídeos envolvidos na regulação da pulsatilidade do LH, aumentando-o 

imediatamente, após a primeira exposição ao macho, a um nível suficiente para estimular 

o desenvolvimento folicular e a ovulação. 

4.3.3. Papel do hormônio do crescimento na função ovariana 

No controle da foliculogênese, vários fatores de crescimento produzidos pelas 

células foliculares, frequentemente, atuam modulando os efeitos das gonadotrofinas FSH 

e LH. Entre esses fatores podem ser citados o fator de crescimento epidermal (EGF), 

fatores de crescimento fibroblástico (FGF), fatores de crescimento transformante-β 

(TGF-β) e o fator de crescimento semelhante à insulina (IGF). Recentes estudos sugerem 

que o TGF-β possa desempenhar papel importante no processo global de luteinização, 

não influenciando, no entanto, na esteroidogênese de folículos luteinizantes de suínos. 

Acredita-se que a maioria das ações do hormônio do crescimento (GH) é 

mediada pelos fatores IGF-1 e IGF-2. O tratamento com GH também tem demonstrado 

aumentar a concentração de IGF-1 no ovário e a produção por folículos isolados in vitro. 

O GH administrado sistemicamente pode afetar o desenvolvimento folicular, tanto pelo 

aumento dos níveis de IGF circulantes quanto pela ação local com aumento da produção 

intra-folicular de IGF pelas células da teca ou da granulosa. 

O GH aumenta a secreção da progesterona (47%) e do estrógeno (37%), em 

meios com células preparadas de folículos pré-ovulatórios, pela elevação da atividade de 

uma enzima-chave para a esteroidogênese, a 3β-HSD. O efeito do GH nas células da teca 

elevou significativamente (p<0,01) a secreção de estradiol em células isoladas de 

folículos pequenos (60%), médios (54%) e grandes (54%). A secreção de progesterona 

nas células da teca de folículos de pequeno diâmetro não foi afetada, entretanto, em 

células de folículos de médio (137%) e grande (147%) diâmetros, foi marcadamente 

superior. Em geral, as quantidades absolutas de estradiol pelas células da teca foram 

menores em relação às células da granulosa. Os resultados neste estudo confirmam que o 

GH age diretamente nos folículos ovarianos e que a sua ação depende do tamanho do 
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folículo, sendo maior em células de folículos de grandes diâmetros. Já foi também 

observado que, em células da granulosa, a liberação de IGF-1 afeta o GH e o estradiol. 

4.3.4. Influências metabólicas sobre o eixo hipotálamo-hipófise-ovários 

Já foi verificada a influência dos níveis de alimentos ingeridos sobre a taxa 

de ovulação ou o tamanho das leitegadas, entretanto maiores estudos são necessários para 

que se possam ser estabelecidos os mecanismos pelos quais um determinado estado 

nutricional pode afetar a função ovariana em uma fêmea suína. Manipulações nutricionais 

e hormonais podem aumentar o desenvolvimento folicular, tanto pelo aumento de 

secreção de gonadotrofinas diretamente como pelo aumento da resposta ovariana em face 

das concentrações de gonadotrofinas. Dado o conhecimento de que os hormônios e os 

fatores de crescimento podem ser afetados pela dieta, também positivamente afetam a 

função ovariana, o conceito de que modificadores metabólicos, mais que as próprias 

gonadotrofinas, podem ser aplicados para afetar o desenvolvimento folicular. 

Uma alimentação de qualidade nutricional inadequada, pode influenciar a 

performance reprodutiva de fêmeas suínas, podendo retardar o início da puberdade e o 

retorno ao estro depois do desmame, além de diminuir a taxa de ovulação. Estes efeitos 

de subnutrição na eficiência reprodutiva da fêmea suína, particularmente deficiências 

proteicas e energéticas, podem ser vistos nos mecanismos fisiológicos agindo em vários 

pontos ao longo do eixo hipotalâmico-hipofisário-ovariano. A pulsatilidade do LH é 

inibida durante o período de restrição alimentar. Por outro lado, após o término dela, o 

efeito inibitório da subnutrição sobre a pulsatilidade do LH, é rapidamente atenuado, 

como pode ser observado em fêmeas lactantes e marrãs pré-púberes. 

Em marrãs, o principal efeito da restrição energética é o comprometimento 

da geração de pulso de GnRH, enquanto, por outro lado, a realimentação ou infusão de 

glicose restaura o crescimento folicular. Quando uma suplementação alimentar foi 

fornecida a marrãs cíclicas, aumentos na taxa de ovulação foram acompanhados por 

aumentos na frequência dos pulsos de LH e FSH. Experimentos avaliando influências de 

manipulações nutricionais na função ovariana em fêmeas, têm demonstrado que a função 

ovariana depois do desmame pode ser afetada pelo estado metabólico da fêmea durante a 

lactação. Em animais submetidos à uma dieta alimentar correta, foi demonstrado que as 

concentrações de insulina e glicose e o número de pulsos de LH durante a lactação, foram 

maiores em fêmeas com intervalo normal de estro. 

Também foi constatado que, a restrição alimentar durante as quatro primeiras 

semanas de lactação, diminui as taxas de ovulação e aumenta o intervalo entre o desmame 

e o estro em fêmeas primíparas. A dieta normalmente não afeta o número de fêmeas que 

ovulam, entretanto, uma dieta que exceda os padrões indicados de gordura, retarda o 

início do estro e a ovulação. 

A subnutrição prejudica a geração do pulso do hormônio liberador de 

gonadotrofina (GnRH) enquanto a realimentação restaura a secreção de LH. A nutrição 

influencia no crescimento folicular e na maturação. A detecção de receptores de 

hormônios nos tecidos sugere que insulina, cortisol, hormônios tireoidianos e hormônios 

do eixo somatotrófico podem ser mediadores dos efeitos da nutrição na reprodução. Estes 

hormônios são capazes de alterar diretamente a foliculogênese. O aumento das 
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concentrações plasmáticas de progesterona devido à menor taxa metabólica hepática em 

fêmeas desnutridas provavelmente contribui para inibir a foliculogênese. A insulina e o 

cortisol podem influenciar a secreção das gonadotrofinas por meio de ação no eixo 

hipotálamo-pituitária. 

4.3.5. Papel dos hormônios metabólicos na função ovariana 

O conhecimento atual sobre a regulação endócrina do desenvolvimento 

folicular e da ovulação, aliado à disponibilidade de inúmeras substâncias ativas, torna 

possível a sincronização do estro, a maturação folicular, a indução da ovulação e a melhor 

utilização de inseminação artificial, o que possibilita melhor resultado para o produtor. 

Entre as substâncias de maior importância envolvidas na função ovariana suína, podem-

se citar: insulina, fator de crescimento semelhante à insulina e somatotrofina suína. 

4.3.5.1. Insulina 

A administração de insulina aumenta a taxa de ovulação em fêmeas suínas 

durante o primeiro ciclo estral e reduz a atresia folicular em fêmeas no segundo ciclo 

estral. Em contraste, quando administradas durante os dias 13 a 17 do primeiro ciclo 

estral, as concentrações de IGF-1 e estradiol diminuíram e a atresia não foi afetada, 

sugerindo que seu efeito pode estar relacionado à idade, à maturidade e a mudanças 

metabólicas. 

Em estudos em que a insulina foi administrada durante o período entre o 

desmame e o estro, têm sido observados efeitos positivos sobre a função reprodutiva. Um 

desses efeitos inclui o aumento do tamanho da leitegada em granjas com taxas de 

desmame tipicamente baixas. Entretanto, este tipo de resultado não se reproduz em todos 

os criatórios, pois também é possível não se observar efeito algum ou diminuição do 

tamanho da leitegada após administração de insulina, podendo este tipo de variação estar 

relacionado à produção de um sinal metabólico negativo pelo uso prolongado de injeções. 

Somente a ingestão aumentada de alimento entre o desmame e o estro pode ser suficiente 

para aumentar a insulina. 

Em estudo em que as populações foliculares foram monitoradas por três a 

cinco dias após desmame, depois da administração de insulina em fêmeas primíparas, 

IGF-1 no fluido folicular, BP.IGF-2 e estradiol foram reduzidos. Estes resultados sugerem 

que a insulina pode aumentar o número de folículos sem aumentar a esteroidogênese pela 

atenuação da IGF-1. Talvez a diminuição de BP.IGF-2 permite que os folículos escapem 

da atresia. Entretanto, a insulina pode também aumentar os níveis de estradiol em 

folículos de diâmetro médio e grande, sem afetar o IGF-1 e BP.IGF-2, havendo 

adicionalmente um aumento de estradiol de progesterona e testosterona. 

Apesar de não apresentar efeitos consistentes, a insulina mostrou um efeito 

anabólico global que pode afetar os folículos, os oócitos, o ambiente do trato reprodutivo 

e a ação das gonadotrofinas. Sua aplicação pode promover um sinal fisiológico mais 

precoce de aumento no anabolismo após o desmame e coincidir com o crescimento 

folicular pré-ovulatório. 

4.3.5.2. Fator de crescimento semelhante à insulina 
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As evidências confirmam associações positivas entre o IGF-1 e a função 

ovariana em suínos, com um controle local que implica uma marcada heterogeneidade 

dos folículos em face de meios endócrinos similares. A síntese de IGF-1 pelas células da 

granulosa tem sido demonstrada, e a sua produção é aumentada pelas gonadotrofinas e 

pelo hormônio do crescimento in vitro. As proteínas ligadoras de IGF-1 (BPIGF-1) 

modulam seus efeitos sistemicamente e são, em geral, consideradas na inibição do 

desenvolvimento folicular. Recentes evidências indicam que as BPIGF-1 estão 

relacionadas à função folicular em suínos. O IGF-1 tem efeitos mitogênicos e 

metabólicos, e em cultivos de células da granulosa pode aumentar a esteroidogênese. 

Existem evidências de que a insulina é mais potente na redução de apoptose 

e no aumento de progesterona, tendo sido previamente determinado que folículos 

cultivados na presença de FSH produzem estrógeno e que a adição de insulina reduz a 

apoptose, enquanto o IGF-1 não tem efeito. O mecanismo da ação da insulina parece não 

envolver alguma mediação pelo IGF-1. Tanto a insulina quanto a somatotrofina suína 

aumentam a produção sistêmica e ovariana de IGF-1, e ambas afetam a produção de 

BPIGF-1. Logo, interações sistêmicas entre insulina, ST IGF-1 e BP.IGF-1 e intra-

foliculares podem funcionar no controle folicular normal em resposta a alterações no 

metabolismo. 

4.3.5.3. Somatotrofina suína 

Os resultados da investigação do controle do desenvolvimento folicular e as 

taxas de ovulação, depois da administração de somatotrofina suína (pST), são 

contraditórios. Efeitos da pST têm sido observados na produção de IGF-1 in vitro pelas 

células da granulosa de fêmeas suínas. Em animais cíclicos, a pST pode ter um efeito 

potente na ocorrência do estro. Em administrações de pST do 14º dia do ciclo até 24 horas 

depois do estro, ocorreu um aumento nas concentrações de insulina e glicose no dia 20 

do ciclo, e as taxas de ovulação foram aumentadas, mas algumas fêmeas apresentaram 

anestro, enquanto no grupo-controle isto não aconteceu, sugerindo um período de inibição 

do estro com pST. Foi observado que a pST, aplicada no dia 14 do ciclo estral, suprime 

o subsequente estro, demonstrando que ela pode afetar os folículos negativamente durante 

a seleção folicular. O desenvolvimento pré-ovulatório em fêmeas suínas pode ser 

manipulado pela pST, apesar de o tamanho da leitegada em fêmeas multíparas não ser 

afetado quando aplicado entre dois e quatro dias antes do desmame. 

 

 

4.4. ATIVIDADE SECRETÓRIA DOS FOLÍCULOS 

A secreção de esteroides pelos folículos, inicialmente é fraca e posteriormente 

aumenta durante a fase de crescimento pré-ovulatório. As concentrações de estrógenos e 

andrógenos no líquido folicular alcançam o seu máximo em torno do 19º e 20º dias do 

ciclo e posteriormente caem antes da ovulação. A descarga pré-ovulatória do LH induz 

uma redução da síntese do estradiol, enquanto as concentrações de progesterona 

aumentam dentro do líquido folicular. 
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Os folículos secretam igualmente fatores de crescimento (Insuline like 

Growth Factors) e outros hormônios peptídeos (inibina). A intensidade da secreção pode 

igualmente variar durante o período de maturação folicular. 

 

4.4.1. Endocrinologia do ciclo estral 

Os ovários secretam dois hormônios esteroides: o estrogênio e a progesterona, 

produzidos pelos folículos em desenvolvimento e corpos lúteos, respectivamente. Os 

níveis do estrógeno se elevam em torno do 17º dia do ciclo, alcançando seus níveis 

máximos entre o 19 e 20º dias, coincidindo com o momento máximo de crescimento e 

maturação folicular. Estes estrógenos são responsáveis pelo comportamento de cio da 

fêmea, bem como pelas mudanças externas da vulva. Já os níveis da progesterona, que se 

mantem baixos, começam a se elevar de forma rápida, após dois dias, alcançando os 

níveis máximos em torno de 8 a 12 dias, para depois declinarem. O útero produz um outro 

hormônio que influencia na duração do ciclo estral, que é a prostaglandina F2α (PGF2α). 

Ela chega até os ovários através da artéria útero-ovárica. As concentrações da 

prostaglandina, alcançam seus valores máximos em torno de 12 a 16 dias do ciclo, 

coincidindo com o início da regressão do corpo lúteo. 

 

4.4.2. Secreção de gonadotrofinas 

A síntese e a liberação do LH pelas células hipofisárias são controladas pelo 

GnRH de origem hipotalâmica. O LH é secretado de modo pulsátil e cada pulso coincide 

com um pulso de GnRH, influenciado por fatores que incluem numerosos neuropeptídeos 

(opioides endógenos, serotonina, catecolaminas, aminoácidos excitatórios) de origem 

intra e extra-hipotalâmica, os quais permitem ao animal se integrar a influências de 

origem interna (idade, metabolismo, saúde) e ao meio ambiente (luz, temperatura, 

alimentação, ambiente social e físico). A pulsatibilidade do LH é duas vezes maior 

durante a fase folicular precoce do que na fase luteal intermediária. 

O FSH é também sintetizado e liberado pela hipófise, estando sob o controle 

positivo do GnRH e a influência inibitória da inibina de origem folicular sobre a hipófise. 

Contudo, padrões de variação do LH e do FSH são bem diferentes na fêmea suína. A 

concentração de FSH está alta quando os ovários estão quiescentes e diminui quando os 

folículos antrais tornam-se mais numerosos e diferenciados. 

Em suínos, os padrões de FSH foram correlacionados com atresia, sendo 

observado um aumento de atresia folicular como consequência da queda nos níveis de 

FSH. Os esteroides ovarianos exercem feedback no eixo hipotalâmico-hipofisário, onde 

a progesterona tem uma influência inibitória e os estrógenos (17-β estradiol) apresentam 

efeitos negativos sobre a secreção de LH. Contudo, quando as concentrações são 

suficientemente altas, o estradiol pode exercer um feedback positivo para provocar o 

surgimento do pico de LH pré-ovulatório. 

A secreção de estradiol está associada a uma cooperação entre as células da 

teca e da granulosa. Os andrógenos provenientes da teca servem como um substrato para 

a secreção de estradiol pela granulosa. In vivo, o estrógeno pode autorregular sua secreção 

pelas células da granulosa e controlar a esteroidogênese. Além disso, pode proporcionar 
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o desenvolvimento dos folículos pré-ovulatórios e manter uma alta concentração de 

estrógeno no fluido folicular antes da ovulação. 

 

 

4.5. FOLICULOGÊNESE E OVULAÇÃO 

O estudo da foliculogênese e da ovulação permite o avanço e a maximização 

de biotecnologias, tais como a manipulação de oócitos inclusos em folículos pré-antrais, 

a fecundação in vitro, a clonagem e a transgênese na espécie suína. Tal estudo possibilita 

o conhecimento da fisiologia reprodutiva feminina, associando a esta os principais fatores 

que irão influenciar na melhoria dos índices reprodutivos, para que, juntamente com 

biotecnologias, consiga-se aumentar a produtividade da granja suinícola. 

Assim, é de extrema importância, para a maximização da produtividade, o 

conhecimento dos fatores intrínsecos, sabendo quais são e como atuam na foliculogênese 

e na ovulação; o conhecimento das fases do ciclo estral das fêmeas suínas, a fim de que 

o estro possa ser adequadamente detectado; o estabelecimento do intervalo entre o 

desmame e o estro e a duração do estro, a fim de que as inseminações possam ser 

realizadas no momento ideal, atingindo altos níveis de fecundações. As técnicas para a 

determinação do momento de ovulação devem ser conhecidas e utilizadas, já que 

parâmetros como a duração do estro não são capazes de predizer o momento da ovulação. 

Deve-se, também, ter o conhecimento dos fatores ambientais que influenciam a 

foliculogênese e a ovulação, como o contato com o varrão e os fatores nutricionais. 

 

 

4.6. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTRO 

O estro é definido como o período no qual a porca aceita ser coberta pelo 

varrão. A ovulação acontece durante esse período, caracterizada pela liberação de vários 

óvulos fecundáveis, após a ruptura dos folículos pré-ovulatórios ou folículos de Graaf. 

Na porca, o estro pode começar a qualquer momento do dia ou da noite. Uma 

série de sinais anunciam e acompanham este momento do ciclo da porca, tais como 

inquietude, vulva inchada e corada, perda do apetite, dentre outros. Entretanto, em 

algumas fêmeas estes sinais podem passar de forma desapercebida. A fêmea suína no cio, 

se imobiliza quando está na presença do varrão. A prática mais comum utilizada para a 

detecção do cio e a colocação regular de fêmeas na presença de um macho adulto. O estro 

dura em média 50 horas, apresentando variações importantes que vão de 12 até 120 horas. 

Diferenças podem ser notadas entre fêmeas de diferentes raças. 

Em fêmeas mamíferas, o comportamento proprioceptivo são as "reações 

variadas da fêmea para com o macho que constitui uma iniciativa no estabelecimento ou 

manutenção da interação sexual". O comportamento receptivo são as "respostas da fêmea 

necessárias e suficientes para o sucesso do macho na realização da ejaculação". O estro é 

definido como o período em que a fêmea demonstra comportamento receptivo ou em que 

permite a cobertura. 

É possível observar-se o comportamento receptivo das fêmeas pela chamada 

resposta de posicionamento, em que a fêmea permanece imóvel perante o varrão, 
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curvando seu dorso e "engatilhando" as orelhas. Estímulos olfatórios e tácteis do varrão 

estão particularmente envolvidos no desencadeamento da imobilidade da fêmea diante do 

reprodutor. O teste para se verificar o cio caracterizado na fêmea também pode ser 

realizado pelo inseminador, por meio da pressão no dorso, simulando a presença do 

macho e, assim, obtendo-se a receptividade positiva da fêmea à monta. 

O comportamento de estro é iniciado pelo estrógeno produzido pelos folículos 

em crescimento, e sua expressão está relacionada a diferenças nos perfis sistêmicos deste 

hormônio. O GnRH, o FSH, o LH e a progesterona têm ação sobre a expressão do estro, 

entretanto esta influência varia de acordo com o período do ciclo, bem como conforme as 

concentrações plasmáticas deles. 

Contudo, as concentrações sistêmicas de estrógeno parecem influenciar 

pouco na duração do estro. Em marrãs, foram observadas altas concentrações de 

estrógeno juntamente com uma menor duração de pró-estro, mas não em relação à 

duração do estro. Em fêmeas maduras, não foram observadas correlações entre as 

concentrações de estrógeno, LH ou progesterona e a duração do estro, apesar de o 

estrógeno regular o comportamento estral. A infusão transcervical de plasma seminal ou 

estrógeno não reduz a duração do estro e não antecipa a ovulação em porcas de diferentes 

ordens de parto. 

 

4.6.1. Fatores que afetam a duração do estro 

Entre diferentes fatores, supõe-se que o número de ciclos estrais poderia 

influenciar esta duração. Foi observado que o segundo e o quarto ciclos não diferiram na 

duração do estro, mas ocorreu uma redução do pro-estro, sendo sugerido que o quarto 

estro pode ter sido causado por mudanças na sensibilidade dos receptores hormonais 

vulvares. Outro fator proposto foi o intervalo do desmame ao estro por meio de uma 

associação negativa entre o intervalo do desmame ao estro e a duração do estro. Um 

aumento neste intervalo (entre 3 e 6 dias) é relacionado a uma diminuição na duração do 

estro. Esta influência é muito grande; assim, um aumento de três dias no intervalo do 

desmame ao estro resulta em uma diminuição na duração do estro (média de 24 horas). A 

diminuição na duração do estro também resultou na diminuição no intervalo do início do 

estro à ovulação. 

Desta forma, foi sugerido que fêmeas com intervalo do desmame ao estro 

curto (3 a 4 dias) tendem a apresentar um estro mais longo e ovulação mais tardia, 

enquanto as fêmeas com intervalo do desmame ao estro mais longo (>6 dias) tendem a 

apresentar um estro mais curto e ovulariam mais cedo. Outro fator que possivelmente 

interfere na duração do estro é o estresse crônico, que pode afetar vários processos 

reprodutivos. É bem estabelecido que certas condições (espaço permitido, tamanho dos 

grupos e contato com o varrão) influenciam a idade da puberdade em marrãs. Tais 

condições também podem influenciar a expressão do estro, pois foi observado que a 

redução de espaço permitido resultou na redução no número de marrãs que demonstraram 

estro sem a presença do varrão. Aparentemente, marrãs sob condições de estresse crônico 

necessitariam de mais estímulo para expressar o estro. 
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Em adição, em fêmeas adultas, condições de estresse também podem 

influenciar a expressão do estro. Foi observado que, em fêmeas que foram agrupadas após 

o desmame, estas apresentaram uma menor duração do estro. Em geral, o comportamento 

estral tem se mostrado sensível às condições de estresse. Por fim, o estímulo do varrão 

tem sido proposto como fator que afeta a duração do estro. Fatores visuais, olfatórios, 

auditivos e tácteis têm demonstrado efeito na puberdade, mas somente poucos estudos 

têm sido realizados em relação à duração do estro. A presença geralmente causa altas 

frequências de estro. Essa frequência é muito menor quando fêmeas lactantes são 

mantidas em grupo sem o contato do varrão. 

 

4.6.2. Intervalo do desmame ao estro 

A melhor estimativa do momento da ovulação é a observação do intervalo 

entre o desmame e o início do estro. A duração do intervalo desmame-estro está associada 

com mudanças plasmáticas nos níveis de gonadotrofinas, esteroides, inibina, leptina, IGF-

1 e insulina. Evidencia-se o estímulo positivo de baixas elevações de cortisol sobre a 

secreção de LH e a função ovariana. Parâmetros de cortisol já foram correlacionados com 

características peri-ovulatórias como o início do estro, o início do pico de LH e o 

momento da ovulação. 

As fêmeas suínas retornam ao estro entre três e sete dias depois do desmame. 

Foi observado que 80% das fêmeas demonstraram estro em até sete dias após o desmame. 

Por outro lado, não foi observado alterações no período do estro, no desenvolvimento 

folicular precoce e na taxa de ovulação em porcas submetidas a períodos diferentes de 

desmame com separação de porcas e leitões, quer por 12 horas consecutivas por dia ou 

duas vezes por dia durante seis horas. Estratégias de gestão de lactação têm sido estudadas 

a fim de reduzir os efeitos negativos da lactação pós-desmame sobre a fertilidade, 

concluindo-se que um período de lactação de menos de três semanas ainda leva a função 

reprodutora abaixo das ótimas condições esperadas em criações suínas tecnificadas. 

Vários estudos têm demonstrado que fêmeas com um curto intervalo entre o 

desmame e o estro, apresentam maior duração de estro quando comparadas a fêmeas com 

um longo intervalo entre o desmame e o estro. Foi encontrada uma correlação negativa 

entre o intervalo do desmame ao início do estro e as taxas de ovulação. Observou-se que, 

o intervalo entre o desmame e o início do estro foi, em média, de 92 horas, enquanto a 

duração do estro foi de 60 horas. Houve uma correlação positiva entre o intervalo do 

desmame ao início do estro e a duração do estro, bem como entre a duração do estro e o 

intervalo do início do estro à ovulação. O intervalo entre o desmame e o início do estro à 

ovulação apresentou uma correlação negativa, contudo são baixas correlações. 

É indicado como período ótimo para as inseminações, as 28 horas antes da ou 

as 4 horas após a ovulação, pois o sêmen mantém sua capacidade fertilizante por 28 horas. 

Concluiu-se que o tempo da ovulação pode ser estimado pelo intervalo do desmame ao 

início do estro. 

Quando o intervalo do início do estro ao momento da ovulação foi menor, um 

encurtamento do comprimento total do estro ocorre, apesar das fêmeas ainda poderem 

apresentar sinais de estro depois da ovulação. 
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4.6.3. Variações na expressão do estro 

Fatores como as condições de estresse e de estímulo provocadas pelo varrão, 

assim como o intervalo entre o desmame e o estro, podem influenciar na variabilidade de 

duração do estro entre matrizes, sendo responsáveis pelas diferenças entre fêmeas em uma 

determinada população. O intervalo entre o desmame e o estro influencia a variabilidade 

na duração do estro. Verifica-se que um aumento no intervalo do desmame ao estro tem 

causado uma redução no tamanho da leitegada e na taxa de parição, sugerindo que fêmeas 

que apresentam maior intervalo de desmame ao estro são menos férteis. Contudo, 

melhores taxas de fertilizações foram obtidas para fêmeas inseminadas entre 0 e 24 horas 

antes da ovulação, independentemente do intervalo do desmame ao estro. 

De certa forma, diante das variáveis, torna-se imprescindível a escolha mais 

adequada de estratégias de inseminação artificial, utilizando-se poucas doses de sêmen, 

que impliquem altas taxas de parição e tamanho de leitegada, com o objetivo de se 

alcançar maior produtividade a um menor custo para a granja. 

 

 

4.7. FASE LUTEAL OU DE CORPO LÚTEO 

A fase luteal que começa após a ovulação e formação do corpo lúteo e que 

termina com a sua regressão. Essa fase dura em torno de 13 a 15 dias. Os corpos lúteos 

se formam a partir das células da granulosa e da teca interna dos folículos que ovularam. 

As transformações morfológicas são acompanhadas de uma modificação da 

esteroidogênese sob uma descarga de LH. As células luteínicas secretam a progesterona. 

Em torno de 2 dias após a ovulação, os corpos lúteos são formados. Eles apresentam um 

aspecto rosado, medem de 10 a 15mm e possuem um ponto de ovulação que em alguns 

deles podem ser visíveis. 

As concentrações circulantes de progesterona sofrem uma queda acentuada 

em torno do 14º a 16º dias do ciclo estral, enquanto as concentrações de prolactina 

aumentam. Essa queda é devido à regressão do corpo lúteo, induzido pela prostaglandina 

F2α (PGF2α), de origem uterina, produzida na parede interna do útero ou endométrio. 

Sua secreção alcança o máximo em torno do 15º dia do ciclo (2 a 5ng/mL) e volta ao seu 

nível basal em torno do 18º dia (<1ng/mL). Dois a três dias após a queda das 

concentrações de progesterona, os corpos lúteos medem menos de 5mm. Eles são 

amarelados claros e não vascularizados, mas são ainda visíveis no momento de uma 

ovulação. 

4.7.1. A ovulação na porca 

A liberação dos óvulos ou ovulação, na espécie suína, acontece de forma 

espontânea e dura em torno se 4 a 6 horas. Ela começa geralmente entre 35 a 40 horas 

após o início do estro, podendo produzir de 10 a 30 óvulos por ciclo estral. Algumas horas 

antes da ovulação, um certo número de modificações morfológicas acontece a nível 

folicular. A superfície do folículo se encontra distendida e saliente em relação à superfície 

do ovário, muito vascularizada e medindo entre 8 a 12mm de diâmetro. 
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O folículo apresenta um aumento de volume do antro e modificações de 

irrigação sanguínea da parece folicular. A liberação de prostaglandinas E e F2α se eleva 

progressivamente após uma descarga de gonadotrofina, chegando a valores máximos de 

concentrações sanguíneas entre 2 a 3 horas antes da ruptura dos folículos. As 

gonadotrofinas facilitam a liberação de enzimas lisossomais. Progressivamente, o ápice 

do folículo se desintegra sob a ação das enzimas (plasmina e hidrolases), que provocam 

a dissociação das células da granulosa e a destruição das fibras colágenas. Isso conduz a 

ruptura do folículo e permite a expulsão do ovócito e das células que o envolvem (corona 

radiata). As contrações do folículo contribuem para a expulsão do ovócito. 

Paralelamente o ovócito sofre modificações, a membrana do núcleo se rompe, 

os cromossomas ficam visíveis e a meiose recomeça. A metade dos cromossomas são 

eliminados com o primeiro corpúsculo polar, em torno de 2 horas antes da ovulação. A 

meiose para no estágio de metáfase e recomeça no momento da fecundação. 

 

4.7.2. Mecanismos de ovulação 

O processo de ovulação pelo qual os folículos ovarianos se rompem e liberam 

os oócitos é resultado de uma série de eventos iniciados pelo surgimento do hormônio 

luteinizante (LH), formando, em seguida, o corpo lúteo. À medida que o folículo começa 

a projetar-se da superfície do ovário, a vascularização superficial aumenta, excetuando-

se uma área central avascular, que será o futuro ponto de ruptura. A camada granulosa é 

completamente dissociada somente no ápice folicular e finalmente desaparece. 

O volume folicular aumenta rapidamente a poucas horas da ovulação, sem 

qualquer incremento da pressão do fluido folicular, devido ao aumento da elasticidade do 

folículo. A atividade da plasmina aumenta após a onda gonadotrófica, e esta enzima 

proteolítica produzida pelas células da granulosa e/ou por fibroblastos, em resposta ao 

LH, à progesterona e à prostaglandina, provoca maior elasticidade na parede folicular. As 

contrações das células da musculatura lisa durante a ovulação parecem influenciar o 

desligamento do Cumulus oophorus, a expulsão dos conteúdos foliculares após a abertura 

da parede apical e os fenômenos vasculares relacionados, além do fechamento do folículo 

e sua transformação em corpo lúteo. 

Tem-se verificado que a expansão das células do cumulus observada durante 

a maturação dos oócitos resulta também da síntese de hialuron associado a receptores 

CD44 presentes na superfície destas células durante o processo meiótico. 

As prostaglandinas, produtos do ácido aracdônico pela via da cicloxigenase, 

são essenciais no processo ovulatório em fêmeas suínas, e a inibição de sua síntese resulta 

em falhas ovarianas. Em suínos, as concentrações no fluido folicular da PGF2α e da 

PGE2, aumentam drasticamente antes da ovulação, com um papel obrigatório na mesma. 

Teorias sobre o mecanismo da ruptura folicular sugerem que as prostaglandinas agem 

sobre a permeabilidade vascular e a colagenólise, a contratilidade ovariana e a síntese ou 

estimulação de enzimas proteolíticas. 

A PGF2α participa da ruptura folicular, e a PGE2 da remodelação das 

camadas foliculares, terminando na formação do corpo lúteo. A PGE2 estimula a 

produção de plasminogênio ativador, aumentando assim, a atividade da plasmina, com 
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provável função na mistura das células tecais e granulosas durante a formação do corpo 

lúteo. A indometacina é um inibidor da ovulação, e sua administração intra-ovariana 

reduz os níveis e a síntese intra-folicular da PGF2α. Entretanto, esses resultados não 

acontecem sempre da mesma forma, pois em injeções de um análogo de PGF2α intra-

vulvar, não apresentaram efeito nas taxas de ovulação. 

 

4.7.3. Ovulação e fatores envolvidos 

Os conhecimentos dos mecanismos da ovulação são importantes, uma vez 

que, na prática, o momento de inseminação ou cobertura é normalmente baseado no início 

do estro. Portanto, falhas no seu diagnóstico influenciarão diretamente no momento 

recomendado para a primeira inseminação artificial ou monta natural. A fertilização é 

altamente dependente do momento da inseminação em relação ao da ovulação, que, por 

sua vez, está baseada no estro. Desta forma, levanta-se o questionamento sobre a 

possibilidade de algumas características do estro predizerem o momento da ovulação. 

A determinação do momento de ovulação em fêmeas cíclicas ainda é um 

desafio nas granjas suinícolas, já que altas variações entre os diferentes eventos do estro 

(pico de aceitação ao varrão, de estrógeno e LH) sugerem que o momento de ovulação 

pode variar. 

O intervalo entre o início do estro e a ovulação é altamente variável na espécie 

suína e pode durar entre menos de 24 horas e mais de 100 horas em diferentes fêmeas. A 

duração do estro pode variar de 30 a 72 horas, e a ovulação ocorre entre 30 e 60 horas do 

início dele, o que evidencia uma relação significativa entre a duração do estro e o intervalo 

entre o início do estro e a ovulação, sendo que a ovulação ocorreu em cerca de 85% desta 

duração. A duração do estro pode variar de 24 a 96 horas, não estando relacionada às 

concentrações sistêmicas de estrógeno. O momento da ovulação após o início do estro 

pode variar de 10 a 85 horas, não sendo o início do estro um bom parâmetro para predizer 

o momento de ovulação. O término do estro ocorre em 64±12 horas, e a ovulação em 

41±7 horas (variação de 31 a 54 horas) após seu início. 

A duração da ovulação foi, em média, 1,8±0,6 horas e variou entre 0,75 e 3,2 

horas em fêmeas não sincronizadas (cio natural), nas quais a duração da ovulação foi 

significativamente menor do que nas fêmeas sincronizadas, com 4,6±1,7, variando de 2,0 

a 7,0 horas. Não foram encontradas correlações entre a duração da ovulação e o número 

máximo de folículos, nem por ovário nem por fêmea. 

Adicionalmente, foi observado que, antes da ovulação, o número máximo de 

folículos diferiu entre o ovário esquerdo e o direito (10,8±3,0 e 7,4±2,2, respectivamente) 

e que a contagem máxima de folículos foi, em média, de 18,3±3,0 folículos (variação de 

14 a 24 folículos) para as fêmeas não sincronizadas. Outros autores, ao trabalharem com 

um grupo de fêmeas sincronizadas com PMSG e hCG, encontraram um número máximo 

de folículos de 10,1±2,4 para o ovário esquerdo e de 10,3±2,7 para o ovário direito, 

enquanto o número máximo de folículos por fêmea foi, em média, de 20,3±4,7 (variação 

de 15 a 28 folículos). 

 

4.7.4. Determinação do momento da ovulação 
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Desde que a fertilização é altamente dependente do momento da inseminação 

relacionado à ovulação, questiona-se a possibilidade de certas características do estro 

predizerem a ovulação a fim de se poder prever o momento da ovulação. Algumas 

mudanças fisiológicas e parâmetros comportamentais são sugeridos, como a 

condutividade do muco vaginal, temperatura corpórea, resposta de posicionamento ao 

varrão e ao homem e duração do estro. Alguns estudos demonstram que mudanças na 

condutividade do muco vaginal têm sido usadas para determinar o momento ótimo da 

inseminação. 

Entretanto, apesar de a condutividade vaginal aumentar levemente durante o 

estro, ela varia consideravelmente entre fêmeas e não foi observada correlação com o 

momento de ovulação. Em contraste aos bovinos e aos humanos, em suínos a temperatura 

corpórea como preditor do momento de ovulação tem pouco valor, haja vista a baixa 

correlação entre essas duas características. 

Em experimentos usando a ultrassonografia para avaliação da ovulação em 

suínos, os resultados apresentaram uma acurácia que variou entre 64 e 72% de acerto. Foi 

demonstrado que a inseminação com plasma seminal, antes da dose de sêmen, no início 

do estro, pode antecipar a ovulação por até 14 horas. Por outro lado, marrãs mostram uma 

redução na duração do estro de, em média, oito horas. Até o início da década de 1990, 

achava-se que as fêmeas suínas ovulassem em um período fixo (38 a 40 horas) após o 

início do estro, entretanto tem sido demonstrado que a ovulação ocorre em momentos 

variáveis (2 a 50 horas) em relação ao início dos sintomas de cio. Assim, o início do estro 

não é um bom parâmetro para predizer o momento da ovulação. 

Entre os fatores que afetam a duração do estro, a presença do varrão é o 

melhor parâmetro para predizer o momento da ovulação, contudo a duração do estro é 

altamente variável e fornece somente uma retrospectiva do momento da ovulação. Uma 

forma de predizer poderia ser o monitoramento do aumento das concentrações de LH, 

mas, em suínos, isto pode não ser prático. Possivelmente, a combinação de parâmetros, 

tais como intervalo desmama/cio e duração do cio, poderá fornecer uma melhor 

estimativa do momento de ovulação do que se apenas um parâmetro for levado em 

consideração para tal finalidade. 

Informações acerca da ovulação podem ser obtidas, além de estudos em 

fêmeas abatidas, por mensuração de progesterona, por laparotomia, laparoscopia e 

ultrassonografia. Entretanto, na prática, a ovulação é geralmente deduzida da detecção do 

estro com um varrão maduro. 

Demonstrou-se que análises fecais de metabólitos de progesterona podem 

revelar a atividade ovariana e ser usadas para detectar a ovulação, entretanto tal método 

pode não ser viável para a suinocultura, já que se torna pouco prático e pouco econômico. 

A laparotomia consiste na incisão do abdômen para a observação dos ovários 

e da dinâmica folicular, tendo a desvantagem de se tratar de um procedimento cirúrgico, 

o qual não é possível ser repetido com frequência em um pequeno intervalo de tempo. O 

método tem ainda o risco da contaminação, do procedimento anestésico e da necessidade 

de um pós-operatório. 

A laparoscopia é uma técnica usada para observações repetidas da atividade 

ovariana cíclica, para diagnóstico de gestação, para diagnóstico de falhas reprodutivas e 
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para transferência de embriões ao útero de receptoras. Já foi utilizada a laparoscopia a 

fim de se observar o efeito da cobertura sobre a ovulação, determinando quantas horas 

depois da cobertura a fêmea suína ovulava e a duração da ovulação em comparação a 

fêmeas não cobertas. Tais autores observaram que a ovulação ocorria após 34,1 horas em 

fêmeas cobertas e 38 horas em fêmeas não cobertas e que a duração da ovulação foi de 

3,9 horas em fêmeas cobertas e de 2,8 horas em fêmeas não cobertas. 

A laparoscopia permite a observação direta do crescimento folicular, desde o 

início até o fim do processo ovulatório, por meio da visualização dos seguintes eventos: 

o crescimento do folículo pré-ovulatório de 6/7 a 8/10mm, o aumento da parede folicular 

para fora da superfície do ovário, o aumento da vascularização e mudanças na coloração 

dos folículos de rosa claro a vermelho escuro, os quais foram claramente visíveis durante 

o exame laparoscópico. Foi observado que fêmeas com um menor número de folículos 

apresentaram uma menor duração da ovulação. Este método tem algumas vantagens em 

relação à laparotomia. Somente são realizadas duas incisões na pele, não necessitando de 

sutura. Ela pode ser repetida várias vezes em pouco tempo e permite uma observação 

direta do processo ovulatório com menor estresse e trauma. 

A precisão da estimativa de duração do período de atividade ovariana na 

produção de óvulos, depende da frequência das observações por laparotomia ou 

laparoscopia. Contudo, estas duas técnicas, além de submeterem a fêmea suína a um 

procedimento cirúrgico, sendo invasivas, geram estresse e trauma, além da necessidade 

de uma anestesia geral. Além de a anestesia gerar um risco de vida ao animal, parece 

influenciar o processo de ovulação, devendo, portanto, ser evitada. 

A ultrassonografia transcutânea dos ovários, como uma técnica não invasiva 

e livre de estresse para o animal, pode ser utilizada com sucesso em fêmeas suínas para 

monitorar o crescimento folicular e o momento exato de ovulação. Os folículos são 

visíveis apenas no fim do pró-estro e estro como regiões anecoicas, com diâmetro entre 4 

e 10mm. O diagnóstico de ovulação somente pode ser feito com repetidos exames 

ultrassonográficos, e o momento da ovulação é considerado como a metade do período 

entre o intervalo de dois exames em que os folículos fossem detectados e, 

subsequentemente, no exame seguinte, desaparecessem. Desta forma, a contagem 

folicular seria inferior àquela realizada na visualização anterior, sendo o início do 

processo ovulatório considerado como coincidente com o momento da observação. 

Não existe relação entre a velocidade de crescimento folicular ou diâmetro 

folicular absoluto e o momento da ovulação. Em alguns casos, os folículos pré-

ovulatórios perdem suas formas arredondadas e tornam-se ovalados, presumivelmente 

como um sinal do colapso da parede folicular no momento da ovulação. 

 

4.7.5. Aumento das taxas de ovulação 

Diversas atitudes podem ser testadas visando a um aumento da taxa de 

ovulação na espécie suína, entretanto, na prática, várias são as dificuldades e as limitações 

que não permitem um aumento desta taxa. A taxa de ovulação e o tamanho da leitegada 

são positivamente correlacionados a aproximadamente 18 ovulações, pois, além deste 

ponto, resultam em pequeno ou nenhum aumento no tamanho da leitegada. Em fêmeas 
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maduras e marrãs que recebem alimentação completa, as taxas de ovulação são 

usualmente máximas, e a manipulação do desenvolvimento folicular para aumentar as 

taxas de ovulação poderá não ser útil. Contudo, em animais com menores taxas de 

ovulação, assim como marrãs no primeiro ou no segundo ciclos estrais e fêmeas 

primíparas, o aumento da taxa de ovulação pode ser útil. 

Técnicas para aumentar o desenvolvimento folicular incluem métodos que 

podem ter uma influência negativa em relação a gonadotrofinas ou mecanismos de 

controle intra-folicular. Existem evidências da regulação parácrina intra-ovariana pela 

inibina e peptídeos relacionados. A manipulação de um ambiente esteroide pode também 

influenciar as taxas de ovulação. Quando testosterona foi administrada entre o dia 13 do 

ciclo estral e o estro, as taxas de ovulação e o número de blastocistos recuperados 

aumentaram. Parte deste mecanismo pode ser pelo fornecimento de substrato para a 

produção de estradiol, mas este mecanismo ainda não está bem estabelecido. 

Estudos já demonstraram que o crescimento folicular e a ovulação são 

facilmente desencadeados em condições de amamentação, observando-se que o desmame 

realizado durante a lactação com sucção intermitente de 21 dias resulta em desempenho 

reprodutivo mais desejável, embora o desenvolvimento de embriões tenha se apresentado 

retardado quando as fêmeas foram induzidas a ovular nesse período. 

 

4.7.6. Relação ovulação, inseminação e fertilidade 

O sucesso da inseminação em fêmeas suínas depende também do intervalo de 

tempo entre a inseminação e a ovulação. O momento de inseminação é normalmente 

baseado no início do estro. Portanto, falhas de eficiência no diagnóstico de estro 

influenciarão diretamente no momento recomendado para a primeira inseminação 

artificial. A ovulação ocorre constantemente no início do terço final do estro. O momento 

ideal para a inseminação artificial está intimamente relacionado ao momento da ovulação. 

Inseminações realizadas em intervalos maiores que 12 e 24 horas antes da ovulação levam 

a efeitos adversos nas taxas de fertilização. 

Na prática, o momento ótimo para a inseminação dependeria da frequência e 

precisão da detecção do estro e sugere que, se a detecção do estro é realizada em intervalos 

de 12 horas, a primeira inseminação poderia ser realizada depois de 24 horas do início do 

estro, e a segunda inseminação 12 horas depois. Uma terceira inseminação pode ser 

justificada para marrãs que permanecem no estro 12 horas depois da segunda 

inseminação. Foi observado que os maiores tamanhos de leitegada foram obtidos quando 

eram realizadas inseminações desde 24 horas antes da ovulação até o momento da 

ovulação. 

Uma só inseminação com sêmen refrigerado, conservado por 3 dias, realizada 

entre 6 e 12 horas antes da ovulação, permite bons resultados de fertilidade. Por outro 

lado, se a inseminação acontece 24 horas após a ovulação, uma queda importante da 

fertilidade é observada. Com sêmen congelado, a inseminação deve ser realizada bem 

próxima do momento de ovulação, com 4 horas antes ou depois, a fim de se poder obter 

resultados semelhantes aos conseguidos com o sêmen refrigerado. Uma vez que, nem 
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sempre é possível determinar o momento exato da ovulação em relação ao início do estro, 

duas inseminações com 12 a 24 horas de intervalo são recomendadas. 
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Capítulo 5 

MORFOPATOLOGIA DO SISTEMA 

 GENITAL DE FÊMEAS SUÍNAS 
 

5.1. INTRODUÇÃO 

Em torno de 20% das porcas cobertas falham em conceber. Estudos realizados 

em rebanhos suínos, mostraram que do total de porcas que falharam em conceber durante 

a estação de acasalamento, sendo que 36,4% destas apresentavam problemas reprodutivos 

que permitiam classificá-las como fêmeas estéreis. Estudos feitos nos Estados Unidos, 

constataram que a infertilidade de animais acasalados se apresentou em 29,7% destas 

fêmeas. 

Em cerca de 50% dos casos de sub-fertilidade ou esterilidade na espécie 

suína, são devidos à diferentes tipos de anormalidades anatômicas do sistema genital 

feminino. Entretanto, animais com estes tipos de defeitos podem apresentar ciclos estrais 

normais, não impossibilitando a gestação, pois já foram encontrados tais defeitos em 

fêmeas multíparas. Desta forma, um diagnóstico pelo simples exame clínico do animal 

pode não ser possível de ser feito. As malformações congênitas do útero, ocorrem em 

todas as espécies, sendo a aplasia segmentar a mais comum, particularmente em bovinos 

e suínos. Nesses casos, os ovários e as trompas uterinas são normais, e o envolvimento 

uterino varia bastante. A aplasia segmentar do corno uterino, ou a duplicação parcial do 

mesmo, não impossibilitam a gestação, já tendo sido, estas patologias, encontradas em 

animais pluríparos. 

Na literatura mundial, os estudos sobre problemas reprodutivos em suínos, 

não são tão abundantes quanto se deveria esperar, a despeito da importância econômica 

desta espécie animal e do seu quantitativo mundial de rebanhos. Isto, provavelmente, 

pode ser devido à alguns fatores como o rápido ciclo reprodutivo, o curto intervalo 

gestacional e o rápido desenvolvimento ponderal, o que favorece o abate de animais 

subférteis ou estéreis sem que sejam investigadas as causas das falhas reprodutivas. 

Na espécie suína, as anomalias de desenvolvimento do sistema genital, são 

mais comumentes encontradas em marrãs do que em porcas, isto porque, na maioria dos 

casos, elas induzem ao descarte precoce do animal. 

Dentro da produção animal, sabe-se que as qualidades reprodutivas de uma 

espécie constituem se no principal fator de sua produtividade. Desta forma é importante 

o estudo das anomalias congênitas do sistema genital feminino, que ocorrem devido a 

falhas no desenvolvimento ou falha de fusão dos ductos paramesonéfricos ou de Müller. 

Estes problemas caracterizam-se por alterações anatômicas que podem comprometer em 

diferentes graus a eficiência reprodutiva das fêmeas afetadas. 

O fato da ocorrência desses tipos de alterações em suínos serem relativamente 

comuns, e associado à escassez de relatos no Brasil, envolvendo causas morfopatológicas 
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de descarte de fêmeas suínas, levou a elaboração do presente trabalho, com o objetivo de 

verificar a ocorrência de anomalias congênitas da porção tubular do sistema genital, assim 

como seu provável significado como causas de subfertilidade e esterilidade em criatórios 

no estado do Ceará. 

 

 

5.2. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

Foram examinados 2000 aparelhos genitais de fêmeas sexualmente maduras, 

sem raça definida (SRD), metade das quais estavam gestantes. Todos os animais eram 

provenientes de vários municípios do Estado do Ceará, e foram abatidas em frigorífico 

industrial no município de Caucaia/Ce. Os órgãos genitais foram retirados das carcaças 

logo após o abate, identificados e acondicionados em sacos plásticos para serem 

examinados macroscopicamente, após limpeza e dissecção dos mesmos. 

Exame macroscópico iniciou-se pela parte externa do trato genital e 

posteriormente, através de um corte longitudinal na porção ventral do mesmo, para um 

exame detalhado do seu interior. Os aspectos anatômicos e patológicos dos genitais 

examinados foram anotados em fichas para esta finalidade. 

 

 

5.3. RESULTADOS DOS EXAMES 

Do total de 2000 tratos genitais examinados, 57 (2,85%) apresentavam 

anomalias congênitas. Foram registrados 43 (2,15%) casos de divertículo na trompa 

uterina, sendo 29 (1,45%) em fêmeas não gestantes e 14 (0,70%) em fêmeas gestantes. 

Este tipo de alteração, pode estar relacionada à problemas de hidrossalpinge e são 

responsáveis pela diminuição dos resultados de fertilidade do rebanho. 

Foram encontrados 12 (0,6%) animais com anomalias de útero, sendo 11 

(055%) em fêmeas não gestantes. Do total dos casos de anomalias, 9 (0,45%) foram de 

aplasia segmentar unilateral; 1 (0,05%) de útero duplex com vagina dupla, 1 (0,05%) de 

duplicação parcial do corno uterino e 1 (0,05%) caso de útero unicorno. 

Animais afetados pelo problema da aplasia do corno uterino, aparecem nas 

granjas normalmente em porcentagens abaixo de 0,5%, e tanto quando esta ocorre uni ou 

bilateralmente, podem tornar estéreis os animais afetados. A esterilidade em porcas 

portadoras da aplasia segmentar unilateral, deve-se mais às falhas no implante do ovo, do 

que às falhas de fertilização, e o acúmulo de fluídos no corno cego influencia 

negativamente o endométrio do corno oposto, e por isso pode trazer transtornos de 

fertilidade ao animal afetado. 

O problema do útero duplex, vagina dupla e duplicação parcial do corno 

uterino, pode causar esterilidade nos animais afetados, tendo sua origem em uma 

embriogênese defeituosa, provavelmente devido a um mecanismo genético. Nos casos de 

aplasia, quando da presença de lesões das tubas uterinas, o vestíbulo e os ovários 

normalmente apresentam desenvolvimento normal. 

A frequência total de anomalias congênitas observadas em fêmeas de suínos 

foi de 2,58%; destas, 0,45% provavelmente causam esterilidade permanente e 2,25% 
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apenas uma baixa fertilidade. Embora tenha ocorrido uma maior incidência de lesões em 

fêmeas não gestantes, animais gestantes também podem ser acometidos por estes tipos de 

alterações. Faz-se necessário maiores estudos, no sentido de se correlacionar estes tipos 

de problemas com suas causas, buscar alternativas para redução do seu acometimento, 

assim como formas mais precisas de diagnóstico ainda dentro dos criatórios e avaliação 

das perdas econômicas causadas por esses tipos de problemas. 

 

 

5.4. EXAME GINECOLÓGICO NA PORCA 

5.4.1. Espéculo vaginal e palpação retal 

O instrumental para exploração consta de um espéculo tubular (40cm x 

2,5cm) com lâmpada cilíndrica, lubrificante, luvas plásticas de cano longo. O espéculo 

lubrificado se introduz na vagina de acordo com o seu curso, primeiro em direção dorso 

cranial, depois crânio ventral, para se inspecionar o orifício uterino externo situado antes 

ou sobre a crista do púbis. Para ser possível examinar e identificar, com clareza, as 

diferentes colorações e humidade nos setores vaginais, posterior, a inspeção deve iniciar-

se já durante a introdução do espéculo. Uma vez passado o anel himenal, se adianta o 

espéculo com pressão suave entre as superfícies da parede vaginal internamente húmidas. 

Ao alcançar o colo uterino, se opõe ao espéculo uma resistência elástica forte, ficando a 

imagem vaginal inalterada. 

Durante o diestro, pode-se introduzir o espéculo em todo o seu comprimento, 

dentro do tubo genital de porcas, o que já não acontece durante o período do estro, 

conseguindo-se introduzir apenas dois terços do mesmo. As afecções puerperais e 

transtornos da fertilidade, mostram sintomas no momento de se praticar a exploração 

vaginal, que se manifestam por hiperemia inflamatória, fluxo cervical, lesões ou necrose 

da mucosa ou uma abertura anormalmente grande da cérvix. 

A palpação retal na porca visando o diagnóstico de gestação e controle 

reprodutivo do rebanho, não é um método novo, mas ainda pouco desenvolvido, 

provavelmente devido as facilidades de reposição de fêmeas desta espécie, necessitando 

de novos estudos para o seu aprimoramento. O método permite o diagnóstico de diversos 

tipos de patologias do sistema genital feminino na espécie suína, apesar de ser mais 

recomendado para porcas, pois sua utilização em marrãs é mais difícil devido as menores 

proporções de animais mais jovens. 

A aplicação da técnica da palpação retal por um técnico bem treinado, mostra 

que com o passar do tempo, as porcentagens de acerto vão aumentando, permitindo um 

melhor diagnóstico das estruturas cíclicas avaliadas, bem como das patologias. Esta 

evolução da porcentagem de acerto pode ser vista na Tabela 01. 

Para se fazer a exploração retal, calça-se luvas plásticas de cano longo bem 

lubrificadas com óleo. Introduz-se a mão pelo reto extraindo-se as fezes presentes na 

ampola retal, fato este, que pode desencadear algumas contrações peristálticas. Após isto, 

adianta-se a mão até a crista do púbis. Com exceção dos dias imediatamente antes, durante 

e depois do cio, tem-se que buscar o útero por debaixo da crista do púbis e os ovários ao 

nível do setor médio anterior da prega do joelho. A localização destes órgãos é facilitada 
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com a ajuda de um auxiliar, levantando-se a parede abdominal ou pressionando-se a 

região da prega do joelho. Este tipo de manipulação determina às vezes, movimentos de 

defesa com a porca movendo as patas, levantando uma pata posterior ou tentando chegar-

se para o lado. 
 

Tabela 01: Avaliação das porcentagens de acerto (%) da técnica da palpação retal, 

durante o desenvolvimento do trabalho. 
 

Estrutura 

Ovariana 

 

Out./1985 

(n=70) 

 

Fev./1986 

(n=139) 

 

Mar./86 

(n=179) 

 

Abr./1986 

(n=318) 

 

Jul./1986 

(n=350) 

Folículo pequeno 
 

25,00 
 

65,21 
 

70,00 
 

84,41 
 

84,71 

Folículo grande 
 

100,00 
 

77,72 
 

78,57 
 

85,00 
 

85,00 

Corpo lúteo 
 

64,00 
 

68,29 
 

70,31 
 

76,66 
 

77,12 

Corpo albicans 
 

37,50 
 

64,28 
 

70,00 
 

86,48 
 

86,84 

Cisto ovariano 
 

100,00 
 

100,00 
 

85,71 
 

86,66 
 

89,47 

(Fonte: Toniolli, 1986) 

 

Para se facilitar a palpação dos ovários, deve-se procurar a borda craneal do 

ligamento largo e qual se estende do ovário para o polo craneal do rim adjacente. Devido 

à posição variada dos ovários a melhor maneira para localizá-los é através de seus 

ligamentos de suporte. Ele está preso ao ligamento largo pela porção distal curta do 

mesovárico que permite considerável mobilidade ao mesmo. Ocasionalmente, ele pode 

passar em volta do bordo craneal do ligamento largo e se retira entre o mesmo e a parede 

do corpo do útero. Para se palpar os ovários pelo reto, frequentemente, é necessário se 

fazer pressão do lado de fora do flanco com a mão livre. 

Através da exploração retal, pode-se comprovar fetos retidos, 

engrossamentos da parede uterina, degeneração cística dos ovários, atrofia ovariana, 

ruptura folicular retardada. Ela é um valioso complemento da exploração do trato genital 

de porcas doentes por inspeção e palpação, pode ser a utilização de swabs do colo uterino 

para exame bacteriológico, sendo indispensável que o algodão se introduza e retire o 

material com a ajuda de um espéculo, a fim de se evitar que a amostra se contamine. 

A técnica tem a finalidade de comprovar os achados obtidos na exploração 

vaginal com o espéculo e a palpação retal do útero e ovários de porcas normais e enfermas 

e tirar conclusões com relação ao valor diagnóstico. No exame ginecológico da porca, 

deve-se observar os mamilos assim como o genital externo e interno, aplicando-se o 

procedimento de inspeção e palpação além da passagem do espéculo vaginal. As 

possibilidades de riscos na aplicação da técnica de exame ginecológico são determinadas 

pelo tamanho da porca, de acordo com a idade e fase fisiológica. 

O exame manual do canal do parto e do útero, pode determinar problemas 

como torsão, deformidades, atonia e bacia infantil, bem como as mudanças patológicas 

na bexiga e uretra podem ser ocasionalmente detectadas durante este tipo de exame. 

Dependendo da experiência do examinador e habilidade em examinar a fêmea, as 

porcentagens de acerto da técnica podem ser diferentes, conforme pode ser visto abaixo 
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na Tabela 02, com os resultados do exame retal comparado à confirmação diagnóstica 

após o abate da fêmea e coleta do genital. 
 

Tabela 02: Comparação da porcentagem de acerto (%) da técnica da palpação retal em 

porcas, em relação aos resultados obtidos por dois diferentes examinadores. 

   Estruturas Identificadas    

 MEREDITH (1977)   TONIOLLI      (1986)  
 

Estrutura 

Ovariana 

Palpação 

Retal 

Post-

Morten 

(%) 

Acerto 

Palpação 

Retal 

Post-

Morten 

(%) 

Acerto 

Ovários inativos 6 11 54,54 2 2 100,00 

Folículo pequeno 4 11 36,36 133 157 84,71 

Folículo grande 4 4 100,00 17 20 85,00 

Corpo Lúteo  34 36 94,44 118 153 77,12 

Corpo albicans 15 16 93,75 132 152 86,84 

Cisto ovariano 22 24 91,66 17 19 89,47 

(Fonte: Toniolli, 1986 e Meredith, 1977) 

 

As glândulas mamárias e tetas devem ser inspecionadas para se evidenciar 

aumento que pode indicar gestação ou algum processo patológico. A vulva pode ser 

infantil em alguns casos de hipogonadismo em marrãs, ou pode ter uma configuração 

anormal em alguns casos de intersexualidade. Avermelhamento e inchaço vulvar pode ser 

devido ao proestro, estro, trauma, micotoxinas estrogênicas ou proximidade do parto. Se 

a vulva da marrã não está inchada, então é usualmente seguro concluir que ela não está 

no cio, entretanto, porcas podem estar no cio embora o inchaço vulvar esteja ausente. 

O estudo da forma e função dos ovários, pela palpação retal, é uma técnica 

que pode facilmente ser utilizada como rotina na investigação de estruturas cíclicas 

ovarianas de porcas, bastando para isso, que ela seja pesquisada e aprimorada. Devido ao 

seu caráter simples, prático e econômico o método da palpação retal na espécie suína, 

pode apresentar um bom nível de eficiência no diagnóstico das estruturas ovarianas, bem 

como proporcionar sua utilização no controle reprodutivo de rebanhos suínos, 

contribuindo assim para sua mais ampla introdução em nosso meio. 

A palpação retal pode ser feita com a fêmea em estação, contida por um 

cachimbo ou solta em um ambiente restrito. Para se proceder ao exame, é necessário se 

calçar luvas ginecológicas longas, tendo-se o cuidado de cortar a ponta maior, que abriga 

os quatros dedos da mão, deixando-os livres, para em seguida se calcar por cima uma 

luva cirúrgica. Esta prática tem por finalidade facilitar a mobilidade e sensibilidade dos 

dedos dentro do trato reprodutivo da fêmea suína. A introdução da mão pode ser feita 

após esvaziamento do reto do animal, pois a presença de fezes nesse local dificulta a 

manipulação do genital. As luvas podem ser lubrificadas com óleo de origem vegetal, que 

não irritam a mucosa intestinal, permitindo com maior facilidade e segurança a introdução 

da mão e do braço no reto do animal. 

Com a finalidade de se palpar especificamente os ovários, o examinador deve 

utilizar a mão direita para palpar a gônada esquerda e a mão esquerda para examinar a 

gônada direita. Para o exame da porção tubular do genital feminino, o examinador pode 



71 

utilizar qualquer uma das mãos, optando por aquela que tem maior facilidade e 

sensibilidade para tal finalidade. 

 

5.4.2. Classificação da fêmea suína 

Uma classificação entre marrãs e porcas se faz necessário, uma vez que por 

diferenças de tamanho e desenvolvimento corporal as facilidades na aplicação da técnica 

da palpação retal são diferentes entre estas duas classes de fêmeas (Tabela 03). Para tal 

finalidade, esta separação entre fêmeas jovens (marrãs) e adultas (porcas) pode ser feita 

através da avaliação e exame da glândula mamária. As marrãs são identificadas pela pele 

do abdômen lisa, com as extremidades dos tetos lisas ou então, presença de um pequeno 

aumento glandular com discreta flacidez e enrugamento da pele do abdômen. As porcas 

são identificadas pelo aumento glandular acentuado, bem como enrugamento e flacidez 

da pele do abdômen bastante visíveis. 
 

Tabela 03: Total de porcas e marrãs em que é possível o exame dos ovários pelo método 

da palpação retal. 

Classificação  

da fêmea 

Total animais 

examinados 

Total animais 

com ovários 

palpados 

Ovários palpados 

(%) 

Porcas 279 221 79,21 

Marrãs 71 18 25,25 

TOTAL 350 239 68,29 
(Fonte: Toniolli e Cavalcanti, 1988) 

 

A palpação retal como método de diagnóstico de estruturas ovarianas é mais 

fácil de ser realizada em porcas do que em marrãs. Em 20,89% das porcas os ovários não 

foram examinados devido as dificuldades de alcançá-los pela via retal. Nestes casos as 

gônadas se encontravam em posições craniais mais baixas na cavidade abdominal, muitas 

das vezes tracionadas pelo maior tamanho e peso de um útero gravídico. 

Em marrãs, 74,65% dos animais não puderam ter seus ovários examinados, 

devido aos menores diâmetros internos que impossibilitam uma maior introdução da mão. 

Desta forma, é possível se afirmar que a palpação retal é uma técnica que apresenta 

melhores resultados quando aplicada em animais adultos, sendo preconizada inicialmente 

para porcas devido às limitações e dificuldades encontradas em de marrãs. 

A exploração dos órgãos localizados na cavidade abdominal caudal, forma 

parte da técnica exploratória clínica, sendo o uso da palpação retal como diagnóstico de 

gestação e de infertilidade em porcas, uma técnica indicada por diferentes pesquisadores. 

 

 

 

 

5.4.3. Classificação e palpação das estruturas ovarianas 

A diferenciação e classificação das estruturas cíclicas ovarianas de fêmeas 

examinadas, é feita em oito classes de acordo com o seu diâmetro e identificação das 

estruturas presentes, conforme esquema a seguir: 



72 

5.4.3.1. Ovários inativos 

Nenhuma estrutura presente excede a 6mm de diâmetro em média; 

5.4.3.2. Folículos pequenos 

Estruturas com 7 a 9mm de diâmetro, superfície côncava e lisa e com marcada 

tensão superficial e nesse momento do ciclo nenhuma outra estrutura excede a 6mm de 

diâmetro na superfície do ovário; 

5.4.3.3. Folículos grandes 

Várias estruturas com 10 a 12mm de diâmetro, superfície côncava e lisa e 

tensa ao tato. Nenhuma outra estrutura ovariana excede a este tamanho; 

5.4.3.4. Corpo lúteo em desenvolvimento 

Várias estruturas de 7 a 9mm de diâmetro, consistência macia, forma variável 

(frequentemente cônica) e presença de ponto de ovulação. Nenhuma outra estrutura 

excede a 6mm de diâmetro; 

5.4.3.5. Corpo lúteo grande 

Várias estruturas de 10 a 14mm de diâmetro. Nenhuma outra estrutura excede 

a 6mm de diâmetro;  

5.4.3.6. Corpo lúteo em regressão 

Várias estruturas de 7 a 9mm de diâmetro, de consistência firme, coloração 

amarela e vasos sanguíneos em regressão. 

5.4.3.7. Corpo albicans 

Estruturas de 4 a 7mm de diâmetro, consistência firme e forma 

frequentemente côncava. 

5.4.3.8. Cistos ovarianos 

Uma ou mais estruturas císticas excedendo a 14mm de diâmetro. 

 

A possibilidade diagnóstica das estruturas ovarianas pela palpação retal é de 

relativa facilidade, tendo alcançado valor médio geral de 83,42% de acerto, 

independentemente da estrutura considerada, quando comparado com o resultado do 

exame post-mortem (Tabela 04). 
 

 

 

Tabela 04: Comparação entre o método de palpação retal e o exame post-mortem, no 

diagnóstico de estruturas ovarianas. 

Estruturas Palpação Retal Exame post-morten Acerto (%) 

Folículos pequenos 133 157 84,71 

Folículos grandes 17 20 85,00 
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Corpos lúteo 118 153 77,12 

Corpus albicans 132 152 86,84 
(Fonte: Toniolli e Cavalcanti, 1988) 

 

Os folículos ovarianos normalmente são diagnosticados como estruturas 

côncavas de superfície lisa que se destacam pela tensão ao tato devido à pressão intra-

folicular, aparecendo em média de 6 a 8 folículos por ovário. Os corpos lúteos (CL) 

possuem formas variadas com predominância pela forma côncava de consistência macia 

e com presença de ponto de ovulação, que se caracteriza por uma pequena depressão na 

superfície do CL. Já os corpos albicans, se diferenciam das outras estruturas ovarianas, 

pelo seu tamanho predominantemente menor e consistência firme ao tato. 

De todas as estruturas estudadas, os corpos albicans são os mais fáceis de 

serem diagnosticados, com a maior porcentagem de acerto diagnóstico (86,84%), 

seguidos pelos folículos grandes (85,00%), folículos pequenos (84,71%) e corpos lúteos 

(77,12%). Na aplicação da técnica da palpação retal por outros autores, visando o 

diagnóstico de estruturas cíclicas ovarianas na fêmea suína, uma mesma tendência 

diagnóstica foi observada, com porcentagem de acerto semelhantes. 

A porcentagem de acerto da técnica de palpação retal no diagnóstico de 

estruturas cíclicas nos ovários de fêmeas suínas, confirmada pelos resultados obtidos em 

um exame post-mortem, melhora com o desenvolvimento do trabalho e aumento da 

prática do examinador. Através dela pode-se ter bons resultados no diagnóstico das 

estruturas ovarianas cíclicas, fato este também observado por outros autores. 

A antecipação de diagnóstico real, pela técnica da palpação retal, foi testada 

através de tabelas de contingência onde se compararam os resultados reais conseguidos 

no exame post-mortem, com o diagnóstico dado pela aplicação desta técnica, sendo as 

diferenças testadas pela distribuição de chi-quadrado (X2) tabelado a 5% com 3 graus de 

liberdade foi de 7,82 e seu valor calculado foi de 14,76, sendo portanto significativo. 

Desta forma pode ser comprovada a veracidade da associação entre o diagnóstico feito 

pela palpação retal e a confirmação do mesmo no exame post-mortem, validando desta 

forma a possibilidade de utilização de tal método para ser utilizado de forma rotineira no 

controle reprodutivo de rebanhos suínos. 

 

5.4.4. Distopias ovarianas na cavidade abdominal 

A localização e demarcação das diferentes posições dos ovários na cavidade 

abdominal da porca, foram feitas através do uso da técnica da palpação retal, através de 

marcas na parede externa do flanco do animal, e são descritas a seguir de acordo com o 

momento fisiológico da fêmea. 

 

5.4.4.1. Porca recentemente desmamada 

Os ovários se localizam à poucos centímetros látero-ventral à abertura pélvica 

cranial. Ocasionalmente um ou ambos os ovários podem estar na linha média ou na parte 

cranial da cavidade pélvica. Em raras ocasiões ambos os ovários podem estar do mesmo 

lado do abdômen ou pélvis (Figura 05). 
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Figura 05: Posição do ovário esquerdo de uma porca após três leitegadas. 

 
Obs.: a = 42º dia pós-parto; b = 2º dia pós-desmama; Dias do ciclo: c = 2º e 17º; d = 13º; e = 19º. 

(Fonte: Meredith, 1977) 

5.4.4.2. Ciclo Estral 

Os ovários foram localizados mais cranial e ventralmente do que na pós-

desmama. Sua posição foi muito variada, porém comumente eles se localizam à poucos 

centímetros cranialmente ao plano transversal através da tuberosidade coxal. Os ovários 

foram colocados à parede ipsilateral do abdômen, particularmente do lado esquerdo, 

separados pelos intestinos. Em diferentes ocasiões, ambos os ovários podem ser 

encontrados próximos ao flanco esquerdo ou próximos ao flanco direito do animal. 

5.4.4.3. Durante a gestação 

Os ovários se tornam muito difíceis de serem alcançados, pois com o avanço 

da gestação, eles são tracionados crânio ventralmente, situando-se acima do nível da parte 

cranial da dobra pré-cural da pele (Figura 06). 
 

Figura 06: Posição do ovário direito em porca primípara, em vários tempos após o parto. 

 

Obs.: a = ovário inativo/anestro; b = 1º dia de monta; Dias de gestação: c = 20º; d = 34; e = 45º. 

(Fonte: Meredith, 1977) 

5.4.4.4. Após o parto 

Os ovários se movem de forma dorsal e caudal, juntamente com o útero e 

ligamentos envolvidos. Por três semanas após o parto, suas posições assemelham-se às 

da porca recentemente desmamada. Com o aumento do número de partos os ovários 

parecem situar-se ligeiramente mais ventral e cranialmente. Porém estas diferenças são 

menos marcantes do que aquelas entre os diferentes estágios da reprodução (Figura 07). 
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Figura 07: Posição do ovário direito em porca primípara, em vários tempos após o parto. 

 
Obs.: Dias do ciclo: a = 1º; b = 6º; c = 9º; d = 12º; e = 28º. 

(Fonte: Meredith, 1977) 

 
5.4.5. Importância da localização e identificação da cérvix 

A palpação da cérvix é um meio eficaz para se auxiliar na determinação 

correta das estruturas dominantes presentes nos ovários. Através da palpação pura e 

simples dos ovários, dá para se determinar quais as estruturas que estão presentes na sua 

superfície, porém em caso de dúvidas, a palpação associada dos ovários e da cérvix, 

facilita muito o diagnóstico correto das estruturas presentes nas gônadas. 

A palpação da cérvix é possível em toda a fêmea em que se conseguir 

introduzir a mão pelo reto, permitindo sua livre movimentação em seu interior. Na 

presença de folículos em crescimento em fase pré-ovulatória, ela se apresenta com 

consistência rígida e na presença de corpos lúteos ativos nos ovários a cérvix se mostra 

bastante flácida e maleável. 

A cérvix só não se apresenta rígida durante o período de crescimento folicular 

ou recente ovulação, em animais tratados com progesterona, que possivelmente pode 

inibir o efeito do estrógeno sobre a cérvix. Isto pode também explicar a observação de 

que cistos estão associados com rigidez cervical apenas quando o tecido lúteo ativo está 

ausente no ovário. 

No estro após a desmama, há um aumento de firmeza da cérvix, porém menor 

e de característica menos marcante do que no cio do ciclo estral, sendo assim possível 

que este aumento de firmeza ou rigidez possa ser devido à condensação do tecido cervical. 

Esta rigidez da cérvix nunca está presente quando nos ovários são encontrados grandes e 

ativos corpos lúteos, sendo esta característica útil, como auxílio para se identificar as 

estruturas ovarianas, uma vez que, as vezes pode ser difícil se distinguir com clareza um 

corpo lúteo de um folículo pequeno apenas pela palpação retal dos ovários. As mudanças 

clínicas da cérvix durante o ciclo estral da porca podem serem vistas na Figura 08 abaixo. 
 

Figura 08: Mudanças clínicas na cérvix da porca durante o ciclo estral. 
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(Fonte: Meredith, 1977) 

 

O exame da cérvix pelo reto, é possível em todas as porcas paridas e em 

muitas marrãs em idade de reprodução, entretanto, o exame dos ovários só é possível na 

maioria das porcas paridas, mas não em marrãs, devido ao pequeno tamanho da pélvis e 

colon. 

 

5.4.6. Mudanças cíclicas dos ovários e da cérvix 

As mudanças morfológicas gerais dos ovários, mudanças de peso do corpo 

lúteo e mudanças foliculares, ocorrem antes e após a ovulação, e durante o ciclo estral da 

fêmea suína. Serão descritas a seguir as diferentes mudanças dessas estruturas ovarianas 

em diferentes momentos fisiológicos cíclicos da porca, em ovário cístico, bem como da 

cérvix: 

5.4.6.1. À desmama 

Nesse momento, os ovários na maioria das fêmeas suínas são classificados 

como inativos, tipicamente pequenos, duros e achatados lateralmente. A face lateral é lisa, 

mas ocasionalmente pequenas irregularidades indicam a presença de folículos em 

desenvolvimento de aproximadamente 5mm de diâmetro. A face medial é estriada e 

irregular sendo difícil distinguir a presença dou não de pequenos folículos. Por outro lado, 

em determinadas situações, o corpo lúteo pode estar presente bem como estruturas 

císticas. 

5.4.6.2. No cio pós-desmama 

Com a aproximação do cio, após desmama das fêmeas, é possível detectar-se 

o crescimento folicular ainda que não seja fácil identificar a sua forma achatada e 

consistência crescentemente mole. Na primeira desmama após o parto, o corpo lúteo 
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regredido pode ser identificado como uma estrutura firme com 7 a 9mm de diâmetro. 

Após este momento, torna-se mais fácil a identificação dos corpos lúteos em regressão. 

5.4.6.3. No primeiro dia do estro 

Os folículos são identificados como hemisférios delicados e ligeiramente 

achatados com aproximadamente 7 a 10mm de diâmetro. Durante um exame seriado, é 

possível detectar a ovulação pelo colapso ou aparente desaparecimento dos folículos que 

tinham sido palpados previamente. Exames isolados durante o estro são frequentemente 

inconsistentes ou falhos em determinar se houve ou não ovulação. 

5.4.6.4. No período pós-estro 

Durante os exames dos ovários, nos poucos dias após o cio, o desenvolvimento 

do corpo lúteo pareceu variar grandemente em seus aspectos morfológicos. Seus 

diâmetros foram estimados entre 7 a 15mm e sua forma variou do achatado ao cônico ou 

arredondado. Sua consistência variou do macio ao fluido. Frequentemente uma variedade 

de formas está presente no mesmo ovário, sendo possível a detecção dos pontos de 

ovulação. Aos 7 dias, a maioria dos corpos lúteos apresentou um tamanho, dito maduro, 

de 10 a 12mm, com uma forma arredondada e consistência macia. Dos 10 aos 16 dias, os 

corpos lúteos apresentavam uma consistência notadamente fluida de difícil distinção com 

os grandes folículos. Na fase inicial do próximo ciclo ele já regredido foi detectado como 

estrutura redonda e dura de aproximadamente 6mm de diâmetro. 

5.4.6.5. Ovários com cistos foliculares 

Mudanças regressivas no corpo lúteo se manifestam por incrível firmeza e 

redução no tamanho, e podem ser detectados no 16º dia, sendo mais comum à partir do 

18º ou 19º dias do ciclo. 

5.4.6.6. A cérvix 

Em porcas recentemente desmamadas a cérvix tem uma consistência 

ligeiramente firme e o diâmetro externo e equivalente à largura de dois dedos. Com a 

aproximação do estro, ela aumenta de diâmetro e torna-se incrivelmente firme. Durante 

o estro ela projeta-se horizontalmente ou como um arco dorsal para dentro da cavidade 

abdominal. Após o período estral, ela relaxa e amolece, tanto que, ao 7º dia ela descansa 

frouxamente sobre a borda do púbis. O diâmetro externo permanece grande. 

Durante a gestação, a cérvix permanece mole, mas o peso do útero gestante 

frequentemente produz uma marcada tensão sobre ela, deixando-a distendida e mais 

firme. Após o parto ela se encontra flácida e grandemente aumentada, tornando-se firme 

com a involução durante a lactação. 
 

5.4.7. Características do genital nas diferentes fases do ciclo 

As alterações da vulva, mucosa genital, colo uterino e útero, que se repetem 

com regularidade, permitem classificar o ciclo estral em 4 estágios: proestro (4 dias); 
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estro (2 a 3 dias); metaestro (5 dias) e diestro (10 dias), com a duração média de 21 dias. 

Serão apresentadas a seguir, estas alterações que acontecem durante o ciclo estral: 

5.4.7.1. Vulva 

Durante o estro, ela se mostra de cor avermelhada e bastante tumefeita, 

evidenciando a rápida aparição do cio. No metaestro estes sintomas diminuem lentamente 

e durante o diestro os lábios vulvares apresentam uma coloração rosa pálida de aspecto 

rugoso e não tumefeito. 

5.4.7.2. Mucosa genital 

A mucosa dos lábios vulvares, vestíbulo e vagina, durante o estro, são de cor 

vermelha intensa e uniforme, com diferença clara na intensidade cromática dos três 

setores durante as fases anterior e posterior ao estro. A rubefação da mucosa vestibular se 

inicia no proestro tardio, alcança rapidamente o seu máximo e com a mesma rapidez 

decresce no metaestro. Por outro lado, na mucosa vaginal e labial, a troca de intensidade 

de cor se estende durante todo o período desde o proestro até o metaestro, de forma 

contínua. 

5.4.7.3. Abertura do colo uterino 

A abertura se inicia junto com o fluxo cervical na fase precoce do proestro, 

aparecendo o orifício externo do útero como uma fenda semilunar, com posição 

horizontal ou oblíqua, e em poucos casos, arredondada na primeira metade do estro com 

diâmetro de 5mm. No metaestro esta abertura se estrita e no diestro só se consegue vê-la 

muito confusamente. O fluxo cervical tem ao seu começo uma consistência cremosa, 

tornando-se mucoso no estro, de aspecto vesicular leitoso, desaparecendo ao final do 

metaestro. 

5.4.7.4. Útero e cérvix 

Eles apresentam um aumento crescente do tônus, começando na fase precoce 

do proestro, tornando-se duros e tubulares no estro. A cérvix se destaca avançando 

horizontalmente até a cavidade abdominal. No diestro o útero está relaxado na parede 

abdominal inferior. 

5.4.7.5. Ovários 

Eles se encontram ao nível da prega do joelho e se consegue alcançá-los por 

pressão da parede abdominal lateral ou inferior. Os folículos e corpos lúteos tem durante 

o estágio de pleno desenvolvimento o tamanho de 5 a 8mm de diâmetro e são de 

consistência tenso elástica. Os corpos lúteos sobressaem da superfície dos ovários de tal 

modo que lhes conferem o contorno de um cacho de uvas, e os folículos se destacam 

como hemisférios planos na superfície dos ovários. As mudanças do ciclo estral não são 

claramente demarcadas, mas acontecem continuamente por todos os 21 dias do ciclo. 

Porém duas de suas estruturas distintas, os folículos e os corpos lúteos, se alternam na 

dominância endócrina. 
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5.4.8. Possíveis danos às estruturas ovarianas 

Folículos podem ser rompidos acidentalmente, bem como os cistos 

luteinizados. No primeiro caso não há lesão evidente do ovário ou da bursa ovárica e os 

animais cobertos ou inseminados podem gestar; no segundo caso, normalmente, não há 

evidências de hemorragia. A contusão anal e pequenas hemorragias no reto, 

ocasionalmente podem resultar do exame retal, mas podem ser grandemente evitadas com 

a aplicação cuidadosa da técnica. A perfuração da parede retal pode acontecer, mas em 

casos em que o exame tenha sido muito demorado e laborioso, não se tomando os 

cuidados necessários. 

 

5.4.9. Facilidades e dificuldades na técnica de palpação retal 

As fêmeas examinadas pelo método da palpação retal aceitam muito bem a 

manipulação do genital interno. Algumas fêmeas contidas pela técnica do “cachimbo” 

podem reagir um pouco mais durante o exame, mas principalmente devido ao desconforto 

provocado pela pressão feita com a corda na mandíbula superior do animal do que pela 

palpação retal propriamente dita. 

Nas fêmeas que se mostram um pouco mais inquietas durante o exame, basta 

afrouxar um pouco a contenção feita com o “cachimbo”, que o animal se tranquiliza e 

permite que o exame seja feito sem nenhum tipo de problema. Quando os animais são 

examinados soltos em um ambiente restrito (balança pequena), a inquietação não 

acontece, permanecendo tranquilo durante todo o tempo em que estão sendo 

manipulados. 

Em animais adultos a introdução do braço no reto do animal pode ser feita 

sem maiores dificuldades, bem como o manuseio interno do genital, pois normalmente 

nesses animais os diâmetros internos da pélvis e do cólon são suficientemente grandes. 

Em 79,21% das porcas examinadas conseguiu-se palpar todo o genital. 

As tubas uterinas podem ser palpadas com certa facilidade devido ao fato de 

serem, na espécie suína, normalmente calibrosas, particularmente em fêmeas adultas; os 

ovários podem também ser facilmente palpados ao nível do bordo cranial do ílio, sendo 

possível na maioria das porcas, bem como em algumas marrãs em idade de reprodução. 

A palpação dos ovários em fêmeas gestantes foi possível em 26 animais de um total de 

40 (65%). 

Durante a execução dos exames das fêmeas, vários são os fatores que podem 

dificultar ou impedir a palpação retal dos órgãos genitais, e que podem aparecer em 

74,65% das marrãs e 20,89% das porcas. Dentre eles, destacam-se os seguintes: 

 

 

(1) O tamanho da mão do examinador que, quando de proporção grande, pode impedir o 

exame ou às vezes apenas limitá-lo, porque, mesmo conseguindo-se introduzir a mão 

pelo reto do animal, a movimentação no seu interior torna-se bastante difícil, sendo 

esta limitação também comprovada por outros autores; 
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(2) O exame da cérvix pelo reto é possível em todas as porcas paridas e em muitas marrãs 

em idade de reprodução, sendo o exame dos ovários possível na maioria das porcas, 

mas não em marrãs, devido ao pequeno tamanho da pélvis e cólon; 

(3) Material fecal localizado na ampola retal atrapalha a manipulação dos órgãos genitais 

através da palpação retal; 

(4) Um esfíncter anal de tamanho (diâmetro) reduzido, não permitindo a introdução da 

mão no reto do animal; 

(5) Pélvis e cólon, com diâmetro pequeno também pode impedir a palpação dos órgãos 

genitais internos; 

(6) Fêmeas com genitais de grande tamanho, pois nestas condições a localização na 

cavidade abdominal é sempre mais ventral, e com isso ocorre tração das gônadas para 

baixo através de seus ligamentos; 

(7) Os cornos uterinos são a parte do genital mais difícil de ser alcançada devido ao fato 

de serem, na porca, muito compridos e sinuosos, e normalmente se localizam nas 

partes mais baixas da cavidade abdominal. Por outro lado, se a fêmea se encontrar em 

decúbito ventral ou se a parede abdominal ventral for levantada, pode-se ter uma maior 

facilidade de se alcançar os cornos uterinos, examinados pela palpação retal; 

(8) A gestação, principalmente no seu terço final, dificulta a palpação dos ovários; 

(9) Problemas de hemorragia retal podem ser observados em animais examinados pela 

palpação retal, tendo aparecido em apenas 15 porcas (4,29%). Outro problema que 

pode ser visto após o exame e movimentos de contração do animal, é a exposição 

(prolapso) da mucosa retal, tendo aparecido em apenas um animal (0,29%). Este caso 

se assemelhou muito com fato de que suínos após a defecação, se contraem e fazem 

também uma exposição da mucosa retal. Tanto as hemorragias quanto o prolapso da 

mucosa se apresentaram de caráter puramente leve e transitório. O emprego cuidadoso 

da técnica, pode evitar ou diminuir muito o aparecimento de problemas desta natureza. 
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Capítulo 6 

PARÂMETROS DE FERTILIDADE 
 

6.1. INTRODUÇÃO 

A primeira inseminação artificial (IA) na espécie suína foi realizada no ano 

de 1932 na antiga U.R.S.S. Em 1948 esta técnica foi introduzida no Japão e após 1955 

em países da Europa, chegando ao Brasil apenas a partir de meados da década de 1970, 

sendo implantada em escala comercial principalmente na região sul do país. A partir deste 

fato, a possibilidade de se conservar o sêmen por um longo período de tempo, sem perda 

do seu poder fecundante, tornou-se importante para a difusão da técnica da IA. 

A preocupação com a capacidade de fecundação dos espermatozoides 

conservados é antiga, e com o uso da técnica de IA, a capacidade espermática, traduzida 

pelo seu fecundante de fecundação, passou a depender da forma como ela é utilizada para 

a conservação dos espermatozoides. A determinação da qualidade do ejaculado, 

representa uma fase importante apesar dos que os resultados de fertilidade dependem 

tanto do macho quanto da fêmea. Esta técnica vem sendo utilizada mundialmente, estando 

seu crescimento vinculado à produção de suínos em escala industrial. 

O desenvolvimento da inseminação artificial implica na utilização de técnicas 

simples e confiáveis para a utilização e conservação do sêmen de forma a assegurar os 

melhores resultados de fertilidade. A possibilidade de conservação do sêmen suíno por 

um período maior de tempo, sem perda ou queda significativa da sua capacidade de 

fertilização, tornou-se então de suma importância para a difusão da técnica da IA. 

Sabe-se que, os resultados de fertilidade com a utilização de um sêmen 

conservado, depende de diferentes fatores: intervalo desmama-cio, duração do cio, 

intervalo início do cio e ovulação, duração da ovulação, momento e número de 

inseminações por fêmea. 

Define-se como poder fecundante, a capacidade do esperma assegurar a 

fecundação de ovócitos e o desenvolvimento de embriões saudáveis. Como a inseminação 

artificial, ele depende também da técnica utilizada para a conservação dos 

espermatozoides. 

Na sequência desse capítulo, serão trazidas informações relativas à resultados 

de fertilidade de acordo com variáveis tais como: tipo de diluente, período de conservação 

do sêmen; método de fecundação (IA ou monta natural) e ordem de parto da fêmea. 

 
6.2. ANÁLISE DE DIFERENTES PARÂMETROS 

6.2.1. Experimento 01 

Foram utilizados reprodutores puros da raça Landrace com idades variando 

entre 12 e 36 meses, se apresentando em sistema rotineiro de coleta de sêmen. Os animais 

foram coletados pela técnica da mão enluvada, sendo aproveitado o ejaculado total após 

separação e descarte da fração gelatinosa. Cada dose de sêmen continha 5 x109 sptz e uma 
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concentração de 55,6 x106 sptz/mL em um volume de 90mL envazados em bisnagas 

plásticas. Utilizou-se os diluentes seguintes: Beltsville Twaing Solution (BTS); e o BTS 

adicionado do ácido 3-indol acético (IAA), à uma concentração de 100ng/mL. Foram 

feitas duas inseminações artificiais por cio por fêmea, com um intervalo de 12 horas entra 

cada uma, sendo a primeira feita após 24 horas do início do cio caracterizado. Os 

resultados de fertilidade com o uso da técnica da inseminação artificial (IA), foram 

comparados com os das montas naturais (MN). O sêmen foi conservado durante 5 dias 

(D0 a D4). 

6.2.1.1. Método de fecundação/diluente 

Os resultados de fertilidade (porcas paridas) com a técnica de IA (91%), 

foram, significativamente melhores, em relação aos da monta natural (81%), mas quando 

o diluente utilizado foi o BTS. Quando se utilizou o diluente IAA, houve uma queda 

desses valores para 79%, valor esse equivalente aos resultados obtidos com o uso da MN. 

Considerando-se os resultados dos dois diluentes ao mesmo tempo, ainda assim a IA 

obteve melhores resultados (85%) em relação à MN. As diferenças encontradas entre os 

resultados obtidos, demonstram que o uso da técnica da IA, quando bem conduzida, pode 

apresentar resultados de fertilidade superiores aos da monta natural, comprovando ser 

uma técnica eficiente e econômica. 

6.2.1.2. Ordem de parto 

Levando-se em consideração a ordem de parto das fêmeas inseminadas, as 

diferenças entre os resultados de fertilidade, não foram significativas (p>0,05). 

Aparentemente, o sexto parto de uma porca, parece ser o ápice para os resultados de 

produtividade da fêmea, momento este a partir do qual os valores de fertilidade começam 

a cair (Tabela 05). 
 

Tabela 05: Fertilidade (%) de porcas inseminadas de acordo com a ordem de parto. 

Ordem de parto Fertilidade (% / n) 

1 a 3 78,5ª     (65) 

4 a 6 88,6a      (70) 

≥7 87,3a      (63) 
Letras diferentes entre linhas (ab), diferença significativa (p<0,05). 

(Fonte: Toniolli et al., 2001) 

 

Quando as análises foram feitas separadamente, comparando-se os resultados 

dos dois diluentes utilizados, dentro de cada faixa de ordem de parto, verificou-se mais 

uma vez os melhores resultados de fertilidade com o uso do BTS, particularmente em 

fêmeas entre o quarto e sexto parto (97,2%). Este resultado foi significativamente melhor 

do que o da primeira ordem de parto (81,5%), mas se equivaleu ao da última ordem de 

parto (91,2%). Comparando-se os resultados de fêmeas da primeira e última ordens de 

parto, não houve diferenças significativas, demonstrando assim que os resultados mais 

fracos de fertilidade são normalmente encontrados entre as marrãs e as porcas mais 

velhas. Com o uso do diluente IAA, nenhuma diferença nos resultados de fertilidade foi 
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encontrada entre as diferentes ordens de parto. Apesar dos resultados entre diluentes, nas 

diferentes ordens de parto, terem sido sempre menores com o uso do IAA, apenas na 

segunda categoria (4 a 6 partos), esta diferença foi estatisticamente significativa (p<0,05) 

(Tabela 06). 
 

Tabela 06: Fertilidade (%) de porcas inseminadas de acordo com o diluente de sêmen 

utilizado e a ordem de parto das fêmeas. 

Ordem         Fertilidade / Diluente (%)  

de parto BTS IAA 

1 a 3 81,5Aª     (27) 76,3Aª     (65) 

4 a 6 97,2Ba       (36) 79,4Ab      (70) 

≥7 91,2ABa      (34) 82,7Aa      (63) 
Letras diferentes na mesma linha (minúsculas), ou na mesma coluna (maiúsculas), indicam 

diferenças significativas (p<0,05).                             (Fonte: Toniolli et al., 2001) 

 

6.2.1.3. Tempo de conservação do sêmen 

Apesar de alguns autores afirmarem que o tempo de armazenamento do 

sêmen superior a dois dias reduz significativamente a taxa de parição e tende a diminuir 

o tamanho da leitegada, este tipo de resultado não foi visto nesse experimento, onde após 

quatro dias de conservação, os níveis de fertilidade continuaram altos. Em um dos 

tratamentos, houve uma queda dos valores para 50% de fertilidade, no último dia de 

conservação. Entretanto, este resultado foi principalmente devido ao diluente utilizado do 

que ao período de conservação das doses de sêmen. 

Em geral, com o uso da IA, se espera resultados entre 65 e 70% de fertilidade, 

quando o sêmen é armazenado por até dois dias após a sua coleta. Segundo os mesmos 

autores, se este período for igual ou superior a cinco dias, as taxas de fertilidade caem 

para 50%. Os resultados desse trabalho, foram superiores, com porcentagens maiores de 

80%, e com o sêmen conservado até 5 dias após a coleta, em geladeira a 17 oC. 

Durante o período de conservação das doses inseminantes, os resultados 

médios de fertilidade obtidos com o uso do diluente BTS, foram melhores do que os 

obtidos com o uso do IAA. Entretanto, diferenças significativas foram encontradas apenas 

em D1 e D4, com os seguintes valores: BTS (100 e 83,3%, respectivamente); BTS + IAA 

(76,5 e 50%, respectivamente). Com o uso do BTS, a queda dos resultados de fertilidade, 

começaram a partir de D1, mantendo-se em seguida em um patamar sempre superior a 

80%. Com o diluente IAA, esta queda já começou no primeiro dia de conservação do 

sêmen (D0), com os valores caindo para 76,5% após 24 horas de conservação do sêmen 

em geladeira. Em seguida houve uma pequena recuperação, chegando a 80% de 

fertilidade, para em seguida os resultados cairei para 50% no último dia de conservação 

do sêmen (D4). 

Resultados semelhantes e menores aos nesse experimento foram alcançados 

por outros autores, entretanto, utilizando diferentes diluentes, como o IVT, Kiew e BL-1. 

Apesar de uma certa variabilidade de resultados, é evidente que a técnica de inseminação 

artificial, quando bem aplicada, traz resultados economicamente viáveis aos criadores. 
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6.2.2. Experimento 02 

Foi utilizado um reprodutor da raça Landrace, Linhagem Biribas, com idade 

de 24 meses, uma vez por semana durante 60 semanas (n = 60), se apresentando em 

sistema rotineiro de coleta de sêmen. O animal foi coletado pela técnica da mão enluvada, 

sendo aproveitado o ejaculado total após separação e descarte da fração gelatinosa. Após 

a coleta, o ejaculado foi levado ao laboratório para avaliação da concentração (x106 

sptz/mL), volume (mL) e total de espermatozoides (x109 sptz). Cada dose inseminante 

continha um total de 5 x109 sptz (55,6 sptz/mL). O sêmen foi envazado em bisnagas 

plásticas (90mL), sendo utilizadas duas doses/fêmea/cio, com intervalo de 12 horas, 

sendo a primeira feita após 24 horas do início do cio caracterizado. Foram utilizados os 

diluentes de Beltsville (Lote 1 = BTS) e o BTS adicionado do ácido 3-indol acético a 

100ng/mL (Lote 2 = IAA). Somente os ejaculados com vigor espermático ≥3,5 e 

motilidade espermática ≥80%, foram utilizados. As doses de sêmen foram conservadas 

em geladeira a 17 oC durante 5 dias. O dia da coleta foi considerado como dia zero (D0), 

sendo os outros denominados de D1, D2, D3 e D4, considerados períodos de conservação 

do sêmen (24 a 96 horas). Os resultados de fertilidade com o uso da IA, foram comparados 

entre os diluentes utilizados e os resultados da monta natural. 

A detecção do cio foi feita por um reprodutor juntamente com o teste da 

tolerância ao homem, duas vezes por dia, com intervalo de 24 horas: a) Positiva = fêmea 

com sinais externos evidentes do cio e imobilização completa na presença do macho ou 

quando cavalgada pelo tratador; b) Duvidosa = A fêmea mostra sinais exteriores de cio 

mas ainda se movimenta na presença do macho e não permite que o tratador a cavalgue; 

c) Negativa = Nenhum sinal exterior de cio está presente, refuga e foge sistematicamente 

à aproximação do macho ou do tratador. Foi utilizado um total de 1.015 fêmeas cobertas 

naturalmente (MN). As fêmeas utilizadas nas inseminações artificiais (n = 198) foram na 

sua maioria multíparas (4,0% de nulíparas). 

6.2.2.1. Fertilidade/Diluente/Monta Natural 

No processo de inseminação artificial, a fertilidade está relacionada à diversos 

fatores que atuam sobre a quantidade e sobrevivência dos espermatozoides que alcançam 

o óvulo. Uma efetiva utilização do ejaculado depende também da habilidade do diluente 

em proporcionar às células espermáticas um meio metabólico ideal e de proteção, durante 

o período de estocagem em temperaturas mais baixas. Outras características que devem 

ser consideradas estão relacionadas ao início e duração do cio, bom como, ao momento 

da ovulação e inseminação. 

Os resultados de fertilidade obtidos com o uso da inseminação artificial (85%) 

foram superiores aos da monta natural (81%). Considerando-se apenas os resultados das 

IA com o uso do diluente BTS na conservação do sêmen, a diferença entre os tratamentos 

foi ainda maior, chegando a 10 pontos percentuais (p<0,05). A adição do IAA ao meio 

diluente não melhorou os resultados de fertilidade (79%) quando comparado aos da monta 

natural (81%) (p>0,05). A ausência de uma ação estimulante, sobre os resultados de 

fertilidade, com o uso do IAA no meio diluente, pode ser também um reflexo de 

resultados semelhantes obtidos em análises in vitro da motilidade espermática do sêmen 
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suíno, na qual o uso desta substância adicionada ao BTS também apresentou resultados 

inconsistentes, não se conseguindo colocar em evidência uma ação estimulante da 

mesma. Foi demonstrado que o uso da técnica da inseminação artificial, pode levar a 

resultados de fertilidade iguais ou superiores aos da monta natural (Figura 09), além de 

permitir se trabalhar com um número maior de fêmeas. 
 

Figura 09: Fertilidade (%) de porcas inseminadas com sêmen conservado a 17 oC, em 

relação aos resultados da monta natural, de acordo com o diluente utilizado. 

 

(Fonte: Toniolli e Costa Moreira, 2003) 
 

Comparando-se os resultados médios de fertilidade entre os dois diferentes 

diluentes, observou-se que foram melhores com o uso do BTS. Apesar desta tendência 

demonstrada, apenas no primeiro (D1) e quinto (D4) dias de conservação, as diferenças 

foram significativas (p<0,05). Analisando-se a diminuição dos resultados de fertilidade 

com o BTS, a queda começou no D1, entretanto manteve-se em um patamar sempre 

superior a 80%. Com relação ao diluente IAA, a queda iniciou-se já no primeiro dia de 

conservação (D0) chegando ao valor de 50%. Resultados semelhantes e inferiores aos 

conseguidos neste trabalho com o diluente BTS, foram alcançados por outros autores, 

entretanto, usando os diluentes IVT, Kiew e BL-1, respectivamente. 

O momento da IA também influencia os resultados de fertilidade. 

Inseminações de porcas no momento zero hora após o início do cio, obtiveram 67% de 

fêmeas gestantes, enquanto com a primeira inseminação sendo feita 24 horas após o início 

dos sintomas de cio, os resultados de fertilidade se aproximaram aos deste trabalho, com 

83% de fêmeas parindo. Este fato demonstra que as técnicas utilizadas para a pesquisa de 

cio, momento de inseminação, tipo de diluente utilizados, podem influenciar os resultados 

de fertilidade. 

6.2.2.2. Fertilidade/Diluente/Conservação 

Os resultados obtidos com o diluente BTS podem ser considerados 

superiores, uma vez que ele conseguiu manter valores de fertilidade mais altos, 
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independentemente do tempo de conservação do sêmen. Ele também proporcionou uma 

menor queda nos resultados, apresentando uma fertilidade superior a 80%, no último dia 

de conservação do sêmen. A Figura 10, mostra estes resultados com todos os valores de 

fertilidade a cada dia de conservação. 
 

Figura 10: Fertilidade (%) de porcas inseminadas de acordo com o diluente de sêmen 

utilizado e tempo de conservação do sêmen. 

 
(Fonte: Toniolli e Costa e Moreira, 2003) 

 

Independente de todos os fatores analisados acima, que podem interferir nos 

resultados de fertilidade, deve ser considerada também a boa qualidade da dose 

inseminante. Ela depende originariamente da qualidade da matéria prima, que é o 

ejaculado fornecido pelo reprodutor. Quando inativo por longo período ou convalescente 

de doença, um reprodutor pode necessitar de várias semanas para retornar à produtividade 

espermática normal, fato este que pode também influenciar nos resultados de fertilidade. 

Entretanto os resultados obtidos neste trabalho não sofreram esse tipo de influência, uma 

vez que os ejaculados utilizados nas inseminações foram selecionados com um mínimo 

de qualidade (vigor ≥3,5 e motilidade ≥80%). Assim sendo, as diferenças encontradas 

entre os resultados de fertilidade obtidos com as inseminações, foram causadas pelo tipo 

de diluente utilizado. 

6.2.2.3. Prolificidade/Diluente/Monta natural 

Existe na literatura muitas divergências relacionadas à característica 

prolificidade, quando comparados os resultados da monta natural com os da inseminação 

artificial. Neste trabalho (Tabela 07), não foram encontradas diferenças significativas 

entre os resultados de porcas inseminadas ou cobertas pelo varrão. Esta mesma tendência 

foi observada por diversos autores, os quais também não encontraram diferenças entre os 

resultados de prolificidade, ou pequenas diferenças, não significativas, de 0,2 a 0,3 

leitões. 
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Tabela 07: Prolificidade (%) de porcas inseminadas (IA) com sêmen conservado a 17 oC, 

em diferentes diluentes em relação aos resultados com a monta natural (MN). 

Diluente/MN Total 

leitões/porca 

Nascidos 

vivos (%) 

No de 

partos 

Total  

de leitões 

BTS 10,6ª 93,2ª 88 930 

IAA 10,3ª 95,1ab 80 823 

MN 10,4ª 97,0b 822 8.577 
Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas (p<0,05). 

(Fonte: Toniolli e Costa Moreira, 2003) 

 

Segundo alguns autores, em diferentes leitegadas, onde se usa a inseminação 

artificial em substituição à monta natural, pode nascer um número significativamente 

menor de leitões. Estas observações foram feitas em um grande efetivo de animais, e as 

diferenças variaram significativamente de 0,2 a 0,9 leitões por leitegada a favor da monta 

natural. O tamanho da leitegada pode também ser influenciado pelo tempo de conservação 

do sêmen, com sua diminuição quando do uso de doses após longos períodos de 

conservação. Tal fato pode explicar, em parte, os resultados de prolificidade deste 

trabalho, com o uso do sêmen refrigerado e conservado por 5 dias, não ter conseguido 

superar os resultados da monta natural. Estas características merecem uma maior atenção 

e estudos no sentido de chegar-se a resultados mais confiáveis, entretanto estas diferenças 

podem ser explicadas pelo fato de que normalmente a IA fornece leitegadas iguais às da 

MN, porém seu tamanho varia entre criações, resultando em uma média menor do que a 

MN. 

Não houve diferenças entre tratamentos com relação ao número total de 

leitões nascidos por porca, por outro lado, com relação ao número médio de leitões 

nascidos vivos por porca, os resultados obtidos com a monta natural (97,0%) foram 

significativamente melhores aos da inseminação utilizando-se o diluente BTS (93,2%). 

Quando da adição do IAA ao meio diluente, os resultados foram intermediários (95,1%), 

não havendo diferenças significativas. Entretanto, a diferença encontrada deve 

provavelmente estar mais relacionada às características intrínsecas das fêmeas, do que 

propriamente o tipo de fecundação (IA ou MN) ou diluente utilizado (BTS ou IAA). Com 

o uso de outros diluentes, tais como IVT, Kiew e Plysko, diferentes autores conseguiram 

resultados de prolificidade semelhantes aos deste trabalho. 

O tamanho médio da leitegada é determinado primariamente pelo número de 

ovulações, proporção de óvulos fertilizados e taxa de mortalidade embrionária. 

Entretanto, em programas de IA que abrangem diversas granjas, outros fatores podem 

concorrer para a variação dos resultados tais como: pessoal treinado para pesquisa de cio; 

momento ideal para a IA, número de inseminações por cio, transporte e armazenamento 

das doses de sêmen, assistência técnica, fatores nutricionais e de manejo dentre outros. 

Em granjas tecnificadas que utilizam a técnica da IA, é possível uma minimização destas 

diferenças com a utilização de bons doadores de sêmen, uma boa detecção de cio e pessoal 

bem treinado. 

O ácido 3-indol acético (IAA) precisa ainda de maiores estudos para provar 

uma ação efetiva sobre a manutenção do poder fecundante do espermatozoide, durante o 

período de conservação do sêmen, utilizado em programas de inseminação artificial. A 
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técnica de inseminação artificial provou ser eficiente, independentemente do diluente 

utilizado quando comparada com os resultados da monta natural. Períodos curtos, de até 

24 horas ou longos, acima de 72 horas de conservação do sêmen, têm uma maior 

influência sobre os resultados de fertilidade das porcas inseminadas, sugerindo neste 

intervalo uma maior estabilidade do espermatozoide suíno, podendo as diferenças 

encontradas estarem relacionadas à qualidade do diluente utilizado. 

 

 

6.3. EFICIÊNCIA REPRODUTIVA EM SUÍNOS 

Já se sabe que a eficiência reprodutiva em porcas, depende de vários fatores, 

como os seguintes: ordem de parto, raça, estação do ano, temperatura, fotoperíodo e 

nutrição. Já foi demonstrado que a estação do ano desempenha um papel importante sobre 

o ciclo estral das fêmeas, sendo um fator ambiental que influencia os resultados de 

fertilidade das matrizes. Pode se observar um aumento na taxa de descarte no verão e 

início do outono, que afeta de forma mais severa fêmeas jovens, nulíparas ou primíparas. 

A infertilidade de porcas nesses períodos do ano, também pode ser vista em animais que 

se encontram no hemisfério norte. O efeito das estações, particularmente no tocante as 

temperaturas e umidade relativa do ar, exercem uma influência negativa sobre o 

desempenho de fêmeas suínas. No Brasil, provavelmente devido às diferentes áreas de 

produção, associada à diversidade climática de todo o país, a influência sazonal sobre o 

desempenho reprodutivos dos animais, tem sido pouco estudado. 

A avaliação da eficiência reprodutiva em granjas suinícolas, se baseia em 

várias características, sendo uma delas, que serve para avaliar a eficiência reprodutiva de 

uma matriz, é o número de leitões desmamados/fêmea/ano (LD/F/A). Esta relação é 

influenciada pela quantidade de matrizes da granja e pela relação das fêmeas/gaiola. Esta 

relação esta que ajuda o criador a medir a eficiência no uso de suas instalações e relacioná-

las com a produtividade da granja. Normalmente quando da avaliação da relação LD/F/A, 

não se leva em consideração uma parte do plantel de reprodução da granja, que é 

constituído das fêmeas que ainda não foram inseminadas/cobertas, ou ainda, daquelas que 

foram inseminadas, ou cobertas, mas ainda não pariram. 

Outras características avaliadas foram o número de leitões 

desmamados/leitegada (LD/L) e os dias não produtivos (DNP). Granjas com bons níveis 

de eficiência reprodutivas, apresentam sempre altos valores para a LD/F/A e baixos 

valores para os DNP. Ainda são consideradas as características duração do período de 

lactação (DL); número de leitões natimortos/parto (LNP) e o número de leitões mortos 

no pré-desmame (LMD). Para estas três últimas características, também se almeja valores 

os mais baixos possíveis para se considerar que a granja tem uma boa eficiência 

reprodutiva. 

Uma avaliação conjunta desses últimos parâmetros, podem explicar mais de 

90% das variações biológicas dos valores da LD/F/A. Dentre todas as características 

consideradas para a avaliação da produtividade de uma granja, a DNP é a variável que 

tem maior impacto sobre a eficiência reprodutiva do rebanho. As características DNP e 

DL, são componentes da produtividade/fêmea/ano (P/F/A) e podem explicar uma maior 
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proporção da variação biológica desta característica do que as variáveis que expressam o 

número de leitões desmamados por leitegada (LD/L). 

O controle do acúmulo de dias não produtivos é crítico para a otimização da 

eficiência reprodutiva de um plantel de suínos. As fêmeas pouco produtivas formam um 

grupo que prejudicam os índices reprodutivos, uma vez que acumulam dias não 

produtivos antes mesmo de entrarem na reprodução, produzem leitegadas menores e 

retornam às atividades reprodutivas de forma mais lenta. Diferentes tipos de manejo, tais 

como, controle do número de coberturas semanais; boa detecção do cio de fêmeas e 

controle do consumo de ração durante a lactação, podem influenciar negativamente na 

eficiência reprodutiva de matrizes. O controle dessas características pode ajudar na 

minimização do impacto dos dias não produtivos sobre a produtividade do plantel 

avaliado. A eficiência reprodutiva depende de uma boa escrituração da granja, com dados 

referentes à produção do plantel sempre confiáveis e atualizados. Desta forma, se torna 

possível, a identificação de problemas e setores mais deficientes dentro da granja, além 

de permitir os ajustes necessários no manejo em função dos fatores de risco mais 

importantes dentro do sistema de produção. 

6.3.1. Partos/fêmea/ano (P/F/A) 

Esta é uma variável também chamada de o número de leitegadas 

desmamadas/fêmea/ano, sendo este um termo que computa à característica uma maior 

precisão, uma vez que é possível que uma leitegada parida por uma determinada fêmea 

possa ser desmamada por outra fêmea. O valor da P/F/A, pode ser calculado pela divisão 

do número de partos ocorridos no período de um ano, pelo número médio de fêmeas da 

granja no mesmo período, ou ainda pela seguinte fórmula matemática: P/F/A = (365 dias 

– DNP) / (Duração da gestação + DL). Os dias de lactação (DL), podem ser fixados para 

uma determinada granja, entretanto, em função de uma possível necessidade de 

aceleração do fluxo de produção, reduções na DL serão limitadas pela capacidade das 

instalações da granja. Por outro lado, a DL também pode ter uma grande influência sobre 

a eficiência de alojamento de fêmeas nas instalações, medidas pelo número de LD/F/A, 

tornando a redução dos DNP a melhor estratégia para melhorar a eficiência reprodutiva 

de um rebanho suíno. 

6.3.2. Taxa de parição (TP) 

O número de fêmeas servidas pelo reprodutor, ou inseminadas, que 

conseguem chegar até o momento do parto é o aspecto mais importante da infertilidade 

sazonal. Na Europa, acontece uma queda sistemática da taxa de porcas confirmadas 

gestantes aos 30 dias pós cobertura e/ou inseminação entre os meses de junho e setembro, 

podendo a taxa de gestação diminuir em média 5%, podendo alcançar os 10% quando as 

temperaturas aumentam muito. A frequência de retornos regulares e irregulares ao cio, 

aumenta de forma significativa durante os meses de verão. O aumento de retornos 

irregulares é mais importante, indicando uma morte embrionária na segunda quinzena da 

gestação, sendo essa a maior causa da baixa da taxa de parição sazonal. Os abortos mais 

tardios, com expulsão dos fetos com mais de 40 dias de idade, também aumentam. No 
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Brasil, um estudo de 15.941 animais, revelou que, fêmeas inseminadas entre os meses de 

janeiro a março, apresentam maiores taxas de aborto. 

6.3.3. Dias não produtivos (DNP) 

É considerado qualquer dia em que uma fêmea dentro de um plantel de uma 

granja, não esteja em gestação ou lactação. Desta forma, entende-se por dias produtivos 

de uma matriz em um plantel, os períodos que ocorrem quando uma cobertura é seguida 

de um parto, ou entre um parto e o desmame subsequente. O cálculo dos dias não 

produtivos pode ser feito através da seguinte fórmula matemática: DNP = 365 dias – 

[(duração da gestação + DL) x F/F/A]. Quanto menor for o valor do DNP, maior será a 

eficiência reprodutiva do rebanho. Os valores dos DNP, também podem ser expressos em 

porcentagem ou por parto. Os DNP podem ser contados também durante o período em 

que a fêmea espera por uma cobertura após o desmame, bem como pela marrã que entra 

no plantel e espera pela sua primeira cobertura. Estes dois momentos têm um grande 

impacto sobre o valor calculado dos DNP de uma granja suinícola. 

Existe também os dias não produtivos pré-remoção, que se acumulam sempre 

que uma fêmea for descartada do plante, ou ela por alguma razão morrer. No primeiro 

caso, são contados os dias entre o último evento reprodutivo e o descarte físico do animal 

de dentro da granja. Estes DNP tem um maior impacto sobre os números da eficiência 

reprodutiva da granja. No segundo caso, morte do animal, é um DNP com menor impacto, 

uma vez que este tipo de problema gira em torno de 5% do plantel, enquanto no primeiro 

caso, semanalmente fêmeas são desmamadas na criação. 

6.3.4. Duração da lactação (DL) 

Este período pode variar, inicialmente devido ao fato de que são desmamadas 

em grupos, mas dentro do qual podem existir datas de cobertura/inseminação diferentes. 

A idade ao desmame de fêmeas suínas tem a seguinte classificação: tradicional (mais de 

25 dias); convencional (de 18 a 25 dias); precoce (de 14 a 17 dias); ultra precoce (menor 

do que 14 dias). 

6.3.5. Leitões desmamados/leitegada (LD/L) 

Esta característica é influenciada por dois componentes diferentes: o número 

de leitões nascidos vivos/parto (NV) e a porcentagem de mortalidade pré-desmame 

(MPD). O NV, sofre influência de duas outras características: o número total de leitões 

nascidos (TN) e os nascidos mortos/parto (natimortos e mumificados). 

 

 

6.3.6. Intervalo desmama/cio (IDC) 

Esse intervalo pode aumentar durante o período de temperatura mais altas, 

bem como na quantidade de fêmeas que tem esse período prolongado. Um aumento do 

número de porcas em anestro também pode ser observado durante esse período. Por outro 
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lado, esse problema pode ser minimizado com práticas como a redução da idade ao 

desmame, manejo com o cachaço e melhora dos níveis nutricionais da fêmea durante e 

após a lactação. A genética da fêmea também pode influenciar na duração do IDC. 

Linhagens hiperprolíficas suportam melhor as condições adversas do período de lactação, 

havendo então pequenas diferenças de IDC. 

Fêmeas primíparas, apresentam normalmente uma variação sazonal do IDC 

mais acentuada, apresentando o problema do anestro com maior intensidade, 

independente da estação do ano. Estas fêmeas jovens estão mais susceptíveis aos 

problemas de déficit nutricional durante a lactação, por apresentarem menores reservas 

corporais para poder minimizar os efeitos da deficiência nutricional. Em uma mesma 

duração do IDC, a duração do estro pode aumentar em até 8 horas e o momento da 

ovulação ser retardado em estação de clima mais quente. Isso pode se constituir em mais 

um fator capaz de diminuir a fertilidade da fêmea, uma vez que a qualidade da detecção 

de cio estaria também prejudicada bem como a determinação do melhor momento para 

se fazer a inseminação artificial. 

As variações da duração do IDC influenciam o desempenho reprodutivo de 

porcas, entretanto, apenas o impacto que o intervalo desmama/cio não é o suficiente para 

poder explicar a amplitude de queda do desempenho sazonal dos rebanhos suínos. 

6.3.7. Mortalidade pré-desmama (MPD) 

Este é um tipo de problema que acomete, de forma indiscriminada, todas as 

granjas suinícolas, mesmo quando não são identificadas causas infecciosas que 

justifiquem o aparecimento da MPD, girando este tipo de problema, no Brasil, em torno 

de 9%. Mais de 50% dos casos de MPD ocorrem no início da lactação, em torno dos 3 

primeiros dias. Um bom manejo dos partos, sempre com supervisão, pode diminuir as 

taxas de MPD, particularmente nos primeiros dias da lactação, por conta de uma possível 

melhoria da viabilidade dos leitões recém-paridos. 

6.3.8. Efeito sazonal no Brasil 

A maior parte da suinocultura brasileira está concentrada em região de clima 

temperado, onde as diferentes estações do ano são bem definidas. Mas também existe 

uma expansão da criação de suínos em região com clima subtropical e 

caracteristicamente, apenas duas estações bem definidas. Um estudo na região sul do país, 

evidenciou um efeito da temperatura e da umidade relativa sobre as taxas de cobertura. 

As taxas de concepção das porcas foram melhores quando o clima se encontrava frio e 

úmido em relação a um clima frio e seco. No clima quente e úmido o desempenho das 

fêmeas piorava, pois a fêmea precisava perder calor para o meio ambiente e a umidade 

funcionava como uma barreira térmica. 

6.3.9. Importância do manejo 

Nas variações de fertilidade, os problemas de ambiente (fotoperíodo, variação 

de temperatura) se manifestam nos rebanhos brasileiros, tendo uma relação com a boa ou 

deficiente aplicação das regras de manejo aos animais. Diferentes fatores, como 



94 

alojamento, alimentação, presença do cachaço, genótipo, reatividade ao stress, são 

capazes de modular a intensidade com que a sazonalidade pode influenciar o desempenho 

reprodutivo do rebanho. Por outro lado, essa influência não é homogênea, pois nem todos 

os rebanhos apresentam problemas em seus resultados reprodutivos causados pelo efeito 

da sazonalidade, particularmente em rebanhos de alto desempenho. Entretanto, é claro a 

característica multifatorial dos problemas de infertilidade sazonal. Sua resolução ou 

minimização, implica em se ter práticas rigorosas e eficientes de manejo, que podem ter 

diferentes prioridades dependendo do rebanho em questão, uma vez que a totalidade dos 

fatores de risco não estarão presentes em todas as criações. 

 

 

6.4. FATORES QUE INFLUENCIAM A EFICIÊNCIA REPRODUTIVA 

A eficiência reprodutiva em suínos, é uma característica que apresenta uma 

grande variabilidade. Se forem comparados os resultados de produtividade entre países, 

ou entre diferentes granjas mesmo dentro de um mesmo país, diferenças as mais diversas 

possíveis, seriam vistas de uma forma bastante corriqueira. Essas grandes diferenças são 

normalmente causadas por diversos fatores, dentre os quais podem ser citados os 

seguintes: a individualidade de cada animal; o impacto de fatores climáticos que estão 

ligados às diferentes estações do ano e suas próprias características de expressão e 

intensidade, dependendo da região do globo onde se localiza a granja; o tipo de 

instalações e manejo de cada criação; adoção de diferentes biotecnologias como a 

inseminação artificial (IA), a criopreservação do sêmen, o tratamento hormonal para 

indução e sincronização do cio de fêmeas. Como pode ser visto, são questões de ordem 

multifatorial que precisão ser consideradas quando da avaliação da eficiência reprodutiva. 

 

6.4.1. A infertilidade sazonal 

O efeito das variações estacionais, é atribuído a duas características principais 

das estações do ano: a luminosidade (duração e intensidade luminosa) e a temperatura 

ambiental. Os problemas reprodutivos podem se prolongar além dos períodos mais 

quentes do ano, mesmo com a diminuição diária da luminosidade e também podem se 

manifestar em locais onde não acontece forte calor. Essa constatação reforça o papel 

importante do fotoperíodo sobre as características reprodutivas. Por outro lado, a variação 

do desempenho reprodutivo das fêmeas é observada em países tropicais, onde a variação 

do fotoperíodo entre as diferentes estações é muito pequena. Os efeitos da sazonalidade 

sobre o desempenho reprodutivo das matrizes suínas, englobam as seguintes 

características: idade a puberdade, intervalo desmama/cio, taxa de parição, tamanho da 

leitegada e qualidade do sêmen. 

 

6.5. AUMENTO DA PRODUTIVIDADE 

A melhoria da eficiência reprodutiva de um rebanho, pode ser feita por 

avanços na reprodução do plantel, que se traduzem pelo aumento da produtividade do 

mesmo. Serão vistos a seguir, de forma sucinta, alguns desses avanços. 
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6.5.1. Nutrição e meio ambiente 

Com as melhorias das matrizes suínas, através de seleção que as trouxeram 

para seu atual genótipo, essas fêmeas consomem uma menor quantidade de ração, 

apresentam um escore corporal melhor (animais mais magros) e ainda assim tem uma 

maior prolificidade. As fêmeas primíparas atingem a puberdade com cerca de 33% do 

peso de uma fêmea adulta, o que significa um animal púbere entre 106 e 120 quilos de 

peso corporal. 

Esta idade à puberdade, é normalmente influenciada pela taxa de crescimento 

do animal ou seu ganho de peso diário (GPD), tendo uma relação de ordem inversa. Com 

valor médio de 550g/dia para o GPD, a idade à puberdade é bem mais precoce; quando o 

GPD for ≥700g/dia, o aparecimento da puberdade pode ser um pouco mais atrasado. 

Na porca, as reservas proteicas ou de seus equivalentes metabólicos são muito 

importantes para as funções reprodutivas da fêmea. Alguns autores utilizam o chamado 

flushing, ou seja, um aumento do aporte energético, aplicado em marrãs antes da primeira 

cobertura/inseminação, de forma a aumentar a taxa de ovulação da fêmea, bem como os 

níveis do hormônio FSH, os pulsos médios do LH e os níveis de insulina. Um aumento 

da massa muscular da fêmea durante a gestação, pode favorecer o aumento da produção 

sua leiteira. Por outro lado, o aumento da gordura prejudicaria essa produção, uma vez 

que compromete a ingestão de ração pela fêmea durante o período de lactação. 

As fêmeas são mais produtivas entre o terceiro e quinto parto. A reposição de 

matrizes adultas por marrãs, gera uma perda reprodutiva e consequentemente, um custo 

financeiro. Esta nova fêmea que entra para o setor reprodutivo de um plantel, precisará 

gerar ao menos quatro leitegadas à fim de poder proporcionar ao criador a recuperação 

de seu investimento nessa necessidade de reposição de matrizes que por razões diversas 

ficaram com índices produtivos mais baixos, e economicamente inviáveis para o criador. 

No tocante ao clima, locais que apresentam temperaturas mais elevadas e que, 

desta forma, proporcionam às matrizes, uma exposição contínua ao stress calórico, 

particularmente durante o período de desenvolvimento corporal pré-puberdade, diminui 

a possibilidade de secreções normais de FSH e LH, e desta forma trazendo um prejuízo 

ao normal desenvolvimento folicular da fêmea. Esse tipo de problema, em porcas pré-

púberes, acontece devido à diminuição da produção de hormônios (gonadotrofinas) pelo 

eixo hipotalâmico-hipofisário, por causas de altas temperaturas ambientais, e que levam 

a fêmea à um atraso no aparecimento da puberdade. 

 

 

6.5.2. Sincronização do cio 

Um dos principais problemas que tem uma grande ação impactante sobre a 

eficiência reprodutiva de um rebanho suíno, é o chamado dias não produtivos (DNP). A 

diminuição dos DNP em um plantel, resulta sempre em um aumento da eficiência 

reprodutiva. Várias são as causas que proporcionam um aumento dos DNP, dentre as 

quais podem ser citadas as seguintes: falhas na concepção, anestro, perdas embrionárias 

ou abortos. 
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Segundo alguns autores, o uso de gonadotrofinas exógenas se justifica pelo 

fato de que, durante a lactação o ovário da porca se encontra em inatividade, e desta forma 

com a aplicação desses hormônios seria possível uma indução da atividade ovariana. Este 

assunto deve ser tratado com a devida cautela, uma vez que, se trata de um tema 

contraditório, apresentando resultados diferentes que podem também, serem 

influenciados por outros fatores tais como a estação do ano, a ordem de parto da fêmea, 

a genética da matriz, o tipo de alojamento e manejo ao qual, as fêmeas são submetidas. A 

utilização de gonadotrofinas permite um bom agrupamento de cios e melhores taxas de 

parição, entretanto, o número total de leitões nascidos e nascidos vivos é menor. Os 

resultados com o uso de gonadotrofinas no geral, ainda são contraditórios dentre os 

diferentes grupos de pesquisa no assunto. 

Outra possibilidade de sincronização é a utilização de progestágenos, que são 

substâncias que apresentam composição química e ação semelhante à da progesterona. 

Existe um produto chamado de Régumate, em solução oleosa a 4%, para tratamento 

durante 18 dias consecutivos, administrado diariamente na ração dos animais, com a 

finalidade de agrupar o cio das fêmeas tratadas. Esse produto também é conhecido pelo 

nome da Altrenogest (allyl tranbolone, 17-alpha-estratriene-4-9-11, 17-beta-ol-3-one), 

administrado oralmente à razão de mL/dia/fêmea. Este medicamento tem uma ação 

fisiológica análoga à da progesterona, bloqueando as descargas cíclicas dos hormônios 

gonadotróficos hipofisários, impedindo desta forma o aparecimento do cio. Normalmente 

apo final do tratamento os cios são concentrados após 5 a 8 dias. 

6.5.3. Utilização do aparelho de ultrassom 

Uma prática positiva na suinocultura, é a detecção precoce de falhas de 

fertilização, com a identificação de fêmeas teoricamente prenhes e que na verdade se 

encontram vazias. Essa detecção precoce, permite diminuir os DNP e por sua vez 

melhorar o desempenho reprodutivo do rebanho. O melhor aparelho de ultrassom com 

uma performance mais apurada é o ultrassom tipo B, também conhecido por 

ultrassonográfica em tempo real e o ecógrafo de tela. Esses métodos apresentam altos 

índices de acerto diagnóstico devido à sua sensibilidade e especificidade, permitindo fazer 

diagnóstico a partir dos 21 dias de gestação. Uma grande vantagem desses métodos é que 

logo após o exame, já se tem o resultado e assim a possibilidade de se decidir sobre o que 

se vai fazer com as fêmeas diagnosticadas negativas, ou seja, vazias ou não gestantes. 

 

 

6.6. FATORES QUE AFETAM A PRODUTIVIDADE 

A fertilidade e prolificidade de uma fêmea suína, são considerados fatores 

primários dentro de um sistema de produção, uma vez que quaisquer problemas que 

afetem negativamente essas características, vai haver uma repercussão direta sobre a 

rentabilidade da criação. O tamanho final de uma leitegada, deveria ser normalmente 

determinado pela taxa de ovulação da fêmea. Entretanto, a porca tem como característica 

normal, produzir um número bem maios de óvulos do que seria capaz de manter como 

embriões saudáveis dentro do útero, durante o período da gestação. Por outro lado, a taxa 
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de fertilidade influenciada pelo sêmen, que normalmente é alta, com valores rotineiros de 

acima dos 90%, e desta forma a influência do macho não deve ter um efeito significativo 

sobre o tamanho da leitegada. 

A produção numérica de leitões em uma suinocultura depende principalmente 

e de forma importante, dos resultados e relação entre a fertilidade e prolificidade. Estas 

duas características são parâmetros avaliativos diretamente relacionados, uma vez que 

bons resultados de fertilidade vem geralmente acompanhados de alta prolificidade. 

Dentro dessa mesma óptica, em granjas com baixa fertilidade, também apresentam 

leitegadas pouco numerosas e desiguais. Abaixo, de acordo com cada uma das 

características consideradas (fertilidade e prolificidade), serão descritos de forma sucinta, 

os principais fatores limitantes para um bom desenvolvimento dessas características. Vale 

a pena ser mencionado que, alguns dos parâmetros podem influenciar as duas 

características, e por isso não devem ser considerados de forma muito rígida ligados à 

uma ou outra característica de forma exclusiva. 

 

6.6.1. Fertilidade 

6.6.1.1. Quando realizar a MN ou a IA 

Considera se o início do estro, o momento em que a fêmea apresenta, pela 

primeira vez, o reflexo de imobilidade diante do reprodutor. Esse reflexo dura em torno 

de 50 a 60 horas, na presença dos sintomas de estro, que podem durar em torno de 3 dias. 

Esse reflexo alcança seu máximo quando a porca se encontra no seu terceiro ou quarto 

parto e depois esta sintomatologia pode diminuir ligeiramente. A duração desse período 

de imobilidade, é menor nas fêmeas nulíparas, com 12 a 15 horas a menos. A ovulação 

ocorre entre 32 e 36 horas após o começo do estro, tendo esse período de 2 a 3 horas a 

menos em marrãs. O período de ovulação dura em torno de 6 horas e o tempo de 

sobrevivência dos óvulos fica em torno de 8 a 12 horas, após ovulação. 

Em uma monta natural, os espermatozoides sobrevivem dentro do útero da 

fêmea em torno de 24 a 36 horas, mas quando se usa sêmen diluído em uma inseminação, 

esse tempo diminui para 12 a 14 horas. Os espermatozoides demoram 2 horas para 

chegarem até o oviduto da fêmea, e ainda necessitam de 5 a 6 horas, para terminarem seu 

processo de capacitação. Considerando se todos esses dados, pode se concluir que o 

momento mais adequado para se fazer a monta natural é de 26 a 28 horas após o início 

do cio. Podem ser utilizados dois esquemas de MN ou IA: 1) Fêmea que apresenta cio 

pela manhã, recebe sua primeira cobertura à tarde e posteriormente mais 2 coberturas em 

intervalos de 12 horas; 2) Podem ser utilizadas 2 montas após detecção do cio, sendo a 

primeira 24 horas após e a segunda após 12 horas de intervalo da primeira. Os esquemas 

com 2 ou 3 montas, pode também ser utilizado pela inseminação artificial. 

6.6.1.2. Momento de IA em relação à ovulação 

Várias são as informações que precisam ser consideradas a fim de se poder 

avaliar a possibilidade de fertilização em relação à essas duas características. Em torno 

de 70% das porcas, tem um estro com uma duração entre 48 e72 horas, e com o reflexo 

de tolerância ao macho aparecendo entre 2 e 25 horas após os primeiros sintomas de cio 
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expressos pela fêmea. Uma minoria de matrizes, apresentam o cio com menos de 40 horas 

e outras com mais de 72 horas. A maior parte da ovulação acontece em torno de 36 a 44 

horas após o aparecimento dos primeiros sintomas de imobilização. Os ovócitos têm uma 

vida limitada entre 10 e 20 horas, entretanto, seu envelhecimento acontece a partir de 8 a 

10 horas após ovulação. Desta forma, seria conveniente que os espermatozoides tivessem 

contato com os óvulos no máximo até 8 horas após serem ovulados. 

Já os espermatozoides precisam de 4 a 6 horas dentro do genital feminino 

para se capacitarem, e tem uma vida útil após serem ejaculados dentro da fêmea de cerca 

de 24 horas, devendo então fecundar os óvulos em um período entre 6 e 24 horas após 

ejaculação. Consequentemente, o melhor momento para se fazer a inseminação artificial 

na porca se encontra entre 12 e 16 horas após os primeiros reflexos de imobilidade. 

Cobrições ou inseminações fora desse período, podem resultar em leitegadas menores ou 

fêmeas que repetem o cio. Bons resultados podem ser obtidos quando se tem 

espermatozoides viáveis antes e durante a ovulação da fêmea. 

6.6.1.3. Intervalo desmama-cobrição 

Este intervalo pode influenciar a duração do cio, desta forma, também age 

sobre o momento de ovulação. Animais que apresentam cio antes de quarenta dias pós 

desmame, são cios de longa duração; os que apresentam cio entre quarenta e setenta dias, 

tem um período de cio que dura entre 56 e 72 horas; aquelas fêmeas que apresentam o cio 

somente após os 70 dias, tem cio de curta duração com ovulações acontecendo nas 

primeiras 24 horas. 

6.6.1.4. Qualidade do sêmen 

Essa é uma característica que precisa ser avaliada durante o período de 

conservação do mesmo, no tocante a características tais como vitalidade espermática, 

alterações morfológicas e anomalias do acrossoma. O natural processo de envelhecimento 

dos espermatozoides após sua ejaculação e durante o período de conservação do sêmen, 

deve ser levado em consideração, não devendo o mesmo ser utilizado após 72 horas de 

refrigeração. Ainda assim este período não pode ser utilizado como a única informação a 

esse respeito, uma vez que ainda devem ser levados em consideração diferenças entre 

reprodutores, raças e genética. 

Outros fatores a serem considerados são a qualidade da água utilizada para se 

fazer as doses inseminantes, a qualidade e temperatura dos materiais que entram em 

contato com o sêmen, a quantidade de espermatozoides por dose de sêmen, a técnica de 

processamento adotada bem como a idade do varrão e seu regime de coleta. Normalmente 

as doses de sêmen preparadas em centrais de inseminação artificial, apresentam melhor 

qualidade quando comparadas com as doses produzidas em laboratórios nas próprias 

granjas suinícolas. 

Esses são os principais fatores que influenciam a fertilidade de uma porca, 

entretanto, ainda podem ser citados os seguintes: Estado sanitário de granja; tipos e 

qualidade dos alojamentos onde as fêmeas são colocadas; fatores estressantes presentes 

na granja e que influenciam negativamente a produtividade dos animais; condições de 



99 

escore corporal em que uma fêmea passa de uma fase da criação para outra; e qualidade 

do manejo aplicado aos animais, que tem direta relação com a qualidade do treinamento 

técnico do pessoal envolvido. 

 

6.6.2. Prolificidade 

6.6.2.1. Taxa de ovulação 

É o número de óvulos liberados pelo ovário que dão origem à um corpo lúteo. 

Normalmente as menores taxas de ovulação são vistas em marrãs, ou seja, em fêmeas 

nulíparas. Com o avançar da idade existe uma tendência de melhoria dessa característica, 

e com uma estabilização a partir do terceiro ciclo estral da fêmea. Por outro lado, o 

alongamento natural do genital após gestações sucessivas, permite que a fêmea possa 

aumentar a sua capacidade de acomodamento dos fetos, apresentando um maior espaço 

uterino para os mesmos e diminuindo assim a porcentagem de reabsorção embrionária. 

Essa evolução uterina, influencia positivamente a prolificidade, mais do que a própria 

taxa de ovulação da fêmea. Não se recomenda cobrir ou inseminar uma marrã antes dos 

210 a 225 dias de vida. A linhagem genética predominante na granja pode determinar 

uma maior ou menor taxa de ovulação, dependendo dos cruzamentos e raças utilizadas 

para a formação da nova linhagem. 

O estado corporal da fêmea é outro fator que influencia a taxa de ovulação. 

Porcas muito gordas ou magras, podem ovular um menor número de ovócitos por ciclo. 

Nas matrizes gordas, o acúmulo de gordura nos ovários pode prejudicar seu bom 

funcionamento e no caso de fêmeas magras em excesso pode, inclusive, parar a sua 

função reprodutiva. Essa condição do escore corporal das matrizes, normalmente está 

ligada ao equilíbrio energético das fêmeas, em casos de desequilíbrio anabólico e 

catabólico. 

6.6.2.2. Taxa de fertilização 

Se trata do percentual de óvulos fecundados, ou embriões, em relação ao 

número de corpos lúteos presentes nos ovários. O valor dessa taxa está diretamente ligado 

à qualidade da inseminação artificial ou da monta natural. Em outras palavras, do 

momento de deposição do sêmen no genital feminino, em relação ao momento de 

ovulação da matriz. Essa relação, na inseminação artificial, é mais importante do que a 

qualidade da dose inseminante, que também influencia na quantidade de espermatozoides 

acessórios que se ligam à zona pelúcida. Doses com no máximo 3 x109 espermatozoides, 

são suficientes para permitirem uma boa taxa de fecundação. Já se é conhecido que, doses 

com uma maior quantidade de células do que o já anteriormente citado, não conseguem 

produzir maiores taxas de fertilidade e de prolificidade. 

6.6.2.3. Reabsorção embrionária 

É a redução ou perda de embriões por reabsorção uterina, durante o seu 

desenvolvimento dentro do útero na gestação. Isto normalmente acontece até o 35o dia de 

gestação, antes da calcificação do esqueleto fetal. Após esse período, a tendência em caso 
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de morte do feto é se produzir a mumificação fetal. Alguns autores consideram como fase 

embrionária até 12 dias após a fecundação. Em suínos perdas nessa fase embrionária se 

encontram em taxas que variam de 20 a 40% do total de conceptos. Entretanto, a maioria 

das perdas embrionárias em porcas, acontecem antes do momento da implantação do 

embrião, momento da diferenciação do blastocisto, sua eclosão na zona pelúcida e 

migração pelos cornos uterinos. A morte embrionária acontece também entre 40 e 50 dias 

de gestação, quando existe uma superpopulação embrionária dos cornos uterinos. Na 

espécie suína, a reabsorção embrionária causada por excessos de indivíduos nos cornos 

uterinos, é um processo normal e fisiológico, se tratando de uma defesa natural do próprio 

genital. 

 

 

6.7. PERDAS REPRODUTIVAS NA FASE DE GESTAÇÃO 

As metas zootécnicas de produtividade de uma granja, são normalmente 

expressas pelo número de leitões desmamados por porca ano (LD/F/A). Entretanto, é de 

conhecimento que, a taxa de parição é o índice reprodutivo de maior impacto sobre o 

LD/F/A. Esta taxa precisa ficar acima dos 90% a fim de que se possa conseguir um bom 

tamanho de leitegada e um maior número de leitões desmamados por porca, de forma a 

poder trazer um impacto positivo sobre os resultados de produtividade da criação. 

Muitos são os fatores que influenciam negativamente e trazem perdas 

reprodutivas, particularmente, sobre os resultados de fertilidade e prolificidade das 

fêmeas suínas. Segundo diferentes autores, mais de 90% dos problemas que 

proporcionam uma diminuição dos índices de produtividade dentro de uma granja, estão 

relacionados com a utilização imprópria ou deficiente de práticas de manejo. Essas 

práticas de diferentes tipos de manejo, que podem ter uma ação direta, positiva ou 

negativa, sobre os resultados de produtividade no setor de gestação da granja, serão 

colocadas a seguir: 

6.7.1. Movimentação de fêmeas 

A fase inicial, que compreende o período de tempo, entre a 

cobertura/inseminação até 35 dias de gestação, é uma fase delicada e muito importante. 

É nesse período que o embrião precisa nidar, se desenvolver e sobreviver. É um período 

que a fêmea precisa da maior tranquilidade possível, devendo ser evitadas práticas 

desnecessárias, que obriguem essas matrizes a se movimentarem e que podem ser devido 

à uma possível necessidade de transferência e reagrupamento. O não respeito à esta regra 

de tranquilidade para a fêmea, pode trazer consequências graves, que podem ser 

traduzidas pelo aumento de retornos ao cio; pela diminuição do tamanho das leitegadas 

com um menor número de leitões nascidos vivos, e também por uma queda nas taxas de 

parição. 

6.7.2. Acompanhamento das fêmeas 

A falta de revisão sistemática dos ciclos reprodutivos das fêmeas após a 

cobertura/inseminação, pode favorecer um aumento do número de porcas com retornos 

irregulares ao cio e maiores dias improdutivos. Esses problemas podem ser minimizados 



101 

com as seguintes práticas: revisões regulares com a presença de um reprodutor adulto; 

controle regular por fichamento das matrizes; identificação precoce de fêmeas que 

retornam ao cio. 

6.7.3. Manejo inadequado no intervalo desmama/cio 

O estímulo sexual das fêmeas desmamadas é muito importante e permite a 

diminuição de duração do IDC. Esses estímulos devem ser aplicados diariamente nas 

fêmeas e devem vir acompanhados pelo fornecimento de ração à vontade durante esta 

fase. Fêmeas que após a desmama não retornam ao cio em um prazo máximo de sete dias 

devem ser identificadas. 

6.7.4. Manejo de leitoas antes da MN/IA 

Essas fêmeas só conseguem alcançar seus melhore níveis de produtividade 

após o terceiro ou quarto partos, mas desde que tenham sido bem acompanhadas e 

preparadas para poderem expressar todo seu potencial de produtividade. Para que esta 

resposta seja possível por parte da marrã, algumas práticas de manejo são recomendadas: 

primeiro estímulo sexual entre 150 e 160 dias de vida com uso de machos adultos; tempo 

suficiente de estímulo a cada vez; formação de grupos de estimulação e/ou sincronização; 

respeito ao peso mínimo da fêmea que vai ser coberta e possível aplicação do flushing. 

6.7.5. Manejo nutricional 

Uma ração de boa qualidade e bem balanceada deve ser oferecida 

rotineiramente para as fêmeas, devendo-se em paralelo levar em consideração e escore 

corporal do animal. Presença de matrizes gordas no plantel é contra-indicado, além de ser 

anti-econômico, bem como fêmeas magras abaixo de suas necessidades metabólicas. 

Partindo-se de uma ração bem equilibrada, vários manejos são indicados a fim de se evitar 

esses tipos de problemas na criação: alimentação à vontade durante o IDC; aplicação do 

flushing duas semanas antes da cobertura/inseminação; controle rígido do arraçoamento 

durante a gestação; reforço quantitativo duas a três semanas antes do parto; redução da 

quantidade 48 horas antes do parto e aumento gradativo das quantidades de ração após o 

parto. 

6.7.6. Controle sobre os dias não produtivos 

Vários são os eventos que devem ser monitorados dentro de uma granja com 

a finalidade de se evitar perdas produtivas e econômicas. Esses eventos podem ocorrer 

em diferentes categorias de fêmeas e são os seguintes: animais novos na criação e que 

não foram acasalados; fêmeas desmamadas e não cobertas; fêmeas vazias; fêmeas de 

descarte ainda presentes na criação. A diminuição dos DNP está diretamente relacionada 

com a melhor produtividade de uma granja. 

6.7.7. Perdas embrionárias e fetais 

Em suínos as taxas de fertilização acima dos 90% é um resultado rotineiro 

dentro da granja. Dessa forma, pode ser feita uma avaliação da presença de embriões, 
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através do número de corpos lúteos presentes nos ovários, sendo possível a qualquer 

momento da gestação a determinação da taxa de sobrevivência. Segundo alguns autores, 

para cada leitão desmamado, normalmente em torno de dois óvulos foram fecundados. 

Baseado nessa informação, a mortalidade de embriões durante a gestação, é um fator que 

não deve ser negligenciado, para o qual devem ser estabelecidas estratégias de manejo 

que permitam uma diminuição desse problema, isso sem contabilizar as perdas durante o 

parto e as neonatais, que complicam ainda mais os resultados de produtividade. 

A mortalidade embrionária é uma patologia que apresenta uma interação 

complexa, que envolve diferentes fatores, sendo alguns conhecidos e outros não. O 

estresse exerce um grande impacto sobre a mortalidade embrionária, e incluem desde 

temperaturas ambientais mais elevadas, até doenças sistêmicas na fase inicial da gestação. 

As causas dessa mortalidade possuem uma grande abrangência, e sugere-se que a 

sobrevivência embrionária seja um fator determinante do tamanho da leitegada em 

fêmeas de primeiro parto. Por outro lado, o tamanho da população de embriões tem 

influência sobre a quantidade e qualidade dos conceptos em desenvolvimento dentro do 

meio uterino. 

O tamanho da leitegada é uma importante característica de avaliação da 

eficiência reprodutiva de um determinado rebanho. Assim sendo, o conhecimento de 

todos os fatores que influenciam o seu tamanho é essencial para se conseguir melhores 

índices de eficiência reprodutiva do plantel suíno. A utilização de medidas práticas de 

manejo, poderá controlar e diminuir a mortalidade embrionária, favorecendo o aumento 

da eficiência reprodutiva dos animais, e consequente produtividade do plantel trabalhado. 

Estudos tem demonstrado que a maioria das perdas durante a gestação, ainda 

acontecem na fase embrionária, até os 35 dias de desenvolvimento. O embrião é 

notoriamente mais sensível a problemas ambientais, de manejo e infecciosos, dentre 

outros. Perdas embrionárias giram em torno de 20 a 40%, enquanto as perdas fetais, tem 

taxas que ficam entre 5 e 20%. Ainda deve ser computada a taxa de natimortos que fica 

ao redor de 5%. 

Muitos são os fatores que tem influência sobre a viabilidade embrionária e 

fetal em suínos, o que implica na necessidade de se conhecer bem todo o processo de 

desenvolvimento dos conceptos. A diminuição da porcentagem de acometimento dessas 

características, pode ser ligada à uma avaliação da eficiência reprodutiva do rebanho. 

Entretanto, esta relação deve vir acompanhada de um desenvolvimento normal, condições 

corporais ao nascimento, uniformidade da leitegada, permitindo assim uma avaliação de 

produtividade mais fidedigna. 

6.7.1.1. Mortalidade embrionária 

É a mortalidade do concepto antes dos 35 dias de gestação e pode variar 

segundo a raça ou linhagem da fêmea suína. Normalmente a maioria das perdas estão 

concentradas em períodos bem precoces da gestação, antes dos 17 dias, apesar de ainda 

não se ter bem definido as causas dessa mortalidade. Nessa fase inicial da gestação, o 

embrião é normalmente muito sensível à influência de fatores externos, por isso é um 

momento que deve ser evitado qualquer tipo de estresse para a fêmea. Nesta fase inicial, 

uma ração em quantidade suficiente, mas formulada com baixa quantidade de energia é 
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recomendável, uma vez que o fator nutricional também pode influenciar na sobrevivência 

embrionária. A repetição regular ou irregular do cio, associada ou não à uma diminuição 

do número total de leitões nascidos, pode caracterizar que fatores negativos estão 

presentes e prejudicando a produtividade das fêmeas afetadas. 

6.7.1.2. Mortalidade fetal 

A maioria das perdas fetais ocorrem em fêmeas que se encontram entre o 40º 

e o 70º dia de gestação, visto que segundo alguns autores a placenta pode se tornar um 

fator limitante ao desenvolvimento do feto, caso seja pouco desenvolvida. Em uma 

condição desse tipo, há uma diminuição do aporte nutricional para o feto, bem como uma 

diminuição dos resíduos fetais. Um outro fator é a capacidade uterina, ligada à capacidade 

de espaço para implantação embrionária, suficiente secreção do “leite uterino” e 

possibilidade de crescimento fetal. Uma diminuição do espaço intra-uterino, pode afetar 

de forma significativa a sobrevivência fetal dos leitões, que podem apresentar sofrimento 

e morte no final da gestação, provocados pela menor superfície de contato da placenta 

com o endométrio materno. Quando apesar do problema o leitão consegue nascer, pode 

se ver animais com peso reduzido e aumento de natimortos. A seleção genética ou fêmeas 

de linhagens com comprovada maior eficiência placentária, pode se controlar e diminuir 

a incidência desse tipo de problema. Evidentemente, deve também ser levado em 

consideração, doenças que provocam abortos, mumificações fetais, tais como a 

Brucelose, Leptospirose, Doença de Aujesky e Parvovirose. 

 

 

6.8. ESTRATÉGIAS: RESULTADOS REPRODUTIVOS DIFERENCIADOS 

Os trabalhos feitos nas últimas décadas, no desenvolvimento de novas 

linhagens genéticas de animais, visando uma melhor produtividade, obtiveram resultados 

significativos (Tabela 08). As porcas modernas, apresentam um aumento na proporção de 

carne magra na carcaça, uma diminuição da gordura e uma alta eficiência no 

aproveitamento da ração consumida. Um melhor preparo de marrãs que entram no plantel, 

tem aumentado a possiblidade de melhor produtividade com redução de custos para o 

produtor. 
 

Tabela 08: Evolução do desempenho reprodutivo em fêmeas suínas na França. 

Ano 1990 2000 2010 

Nascidos vivos 10,80 11,90 13,00 

Desmamados 9,40 10,40 11,30 

Idade a desmama (dias) 27,40 25,80 24,30 

Peso ao desmame (Kg) 7,40 7,80 7,30 

Ganho de peso leitegada (Kg/dia) 2,02 2,50 2,70 

Partos/porca/ano 2,37 2,43 2,47 

Partos/porca descarte 4,60 4,90 5,20 
(Fonte: Dourmand e Noblet, 2010) 

 

O manejo nutricional evoluiu para a utilização de maiores níveis nutricionais 

nas fases de recria e reposição, gestação e lactação. A demanda atual exige fêmeas de alta 
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produtividade e com maior longevidade dentro de suas funções nos criatórios, de formas 

a garantir o pagamento do investimento de reposição (pelo menos 3 partos) e permitir um 

melhor status sanitário para o rebanho. Desta forma, a busca por fêmeas que 

proporcionem um maior número de partos dentro de sua vida reprodutiva útil, é uma 

característica importante para a lucratividade da suinocultura. 

O descarte precoce de fêmeas de um plantel, tem relação direta com o trabalho 

de formação das marrãs, erros de manejo e falhas de seleção na observação do aparelho 

locomotor dos animais. Outras características que não podem ser negligenciadas são as 

estruturas das instalações da suinocultura, como os pisos, espaços adequados para 

comedouros e bebedouros, bem como a quantidade e qualidade da ração fornecida aos 

animais. 

 

6.8.1. Estratégias para melhorar a produtividade 

Considera-se que são 5 (cinco) os fatores importantes que influenciam na 

eficiência reprodutiva de uma fêmea suína: Genética; Sistema de produção (instalações, 

manejo alimentar); Idade e peso à primeira cobertura; Manejo nutricional nas fases de 

gestação e lactação; Ambiência. 

Com relação à genética, já foi demonstrado que existem diferenças no tocante 

à longevidade da fêmea dentro do plantel, entre diversas linhagens comerciais. As 

matrizes atuais, mobilizam não somente reservas de gordura, mas também de massa 

muscular, fatos esses que precisam ser levados em consideração na hora da formulação 

de rações. Por isso, não é indicado que rações de recria e terminação sejam dadas às 

fêmeas em fases reprodutivas. O peso ao nascimento é outra característica que influencia 

o desempenho das futuras matrizes, por isso leitoas com baixo peso ao nascimento, devem 

ser mais detalhadamente avaliadas a fim de se evitar futuramente a presença no plantel 

de uma fêmea de baixo desempenho causado por falta de critérios na seleção desses 

animais após o nascimento. 

Atualmente as principais empresas de genética tem recomendado que a 

primeira cobertura das marrãs seja feita em maiores pesos e idades das fêmeas. Essa 

decisão tem por objetivo conseguir uma matriz com melhores reservas corporais no 

momento do primeiro parto. Na primeira gestação é necessário que a matriz ganhe entre 

36 e 45kg e que as fêmeas de primeira cria não percam mais de 8% de seu peso durante 

e primeira lactação, a fim de que não aconteçam perdas de desempenho nos partos 

subsequentes. 

Em se tratando de necessidades energéticas e de aminoácidos, sabe-se que 

elas mudam até em torno dos 80 dias, bem como no final da gestação. Assim sendo, o uso 

de duas rações gestação, permite um melhor ajuste da demanda de nutrientes pela fêmea, 

evita desperdício e melhora a qualidade e o peso do leitão ao nascimento. Durante a 

lactação de marrãs, deve-se dar uma atenção ao consumo diário de ração, especialmente, 

de lisina e energia. Fêmeas novas se desgastam na primeira lactação, sendo sua 

recuperação corporal mais rápida uma estratégia nutricional importante. 

Em relação ao controle da ambiência, a característica temperatura das 

instalações, tem um papel importante no tocante a se conseguir que matrizes desmamem 

leitegadas com pesos adequados. Sem esse tipo de cuidado, dificilmente poderia se 
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conseguir que as fêmeas de diferentes linhagens genéticas, possam demonstrar com toda 

plenitude, sua capacidade produtiva. 

A boa exploração do potencial genético das matrizes, visando alcançar metas 

de produtividade, está atrelada a um bom manejo nutricional, devendo serem seguidas as 

recomendações de cada empresa de genética. Uma boa nutrição é entendida quanto à 

qualidade da matéria prima, quanto ao nível nutricional do plantel e também ao nível de 

consumo dos animais. 

 

6.8.2. Pontos importantes 

As falhas reprodutivas afetam de forma negativa o tamanho da leitegada, a 

taxa de parição e o número de leitões desmamados anualmente por porca. Entretanto, essa 

influência negativa pode ser minimizada, com melhoria do desempenho da porca, através 

da adoção de manejos reprodutivos corretos. Abaixo serão enumeradas algumas práticas 

que podem diminuir o impacto econômico negativo sobre a granja, bem como manter um 

bom desempenho reprodutivo das matrizes e um bom índice reprodutivo dentro da 

criação: 

(01) Adoção de um programa genético conveniente para as condições da granja, que 

permita a possibilidade de aumento do número de leitões nascidos; 
 

(02) Manutenção de rigoroso controle de qualidade das doses de sêmen produzidas na 

granja, com estabelecimento de um protocolo de controle, bem como, adotar uma 

reposição anual de reprodutores entre 40 e 50%, que possa evitar perdas no 

melhoramento genético do plantel e preservação da qualidade das doses de sêmen; 
 

(03) Adoção de níveis nutricionais corretos para as fêmeas de reposição, que garantam 

um crescimento contínuo e correto das marrãs, evitando assim problemas ao seu 

desempenho reprodutivo. Fornecer espaço suficiente para os grupos de fêmeas, 

evitando superlotação, e permitindo o seu desenvolvimento muscular e do aparelho 

locomotor; 
 

(04) Fazer uma boa seleção da futura matriz, avaliando suas características físicas, 

qualidade de aparelho mamário, integridade de aparelho locomotor e dos caracteres 

sexuais secundários; 
 

(05) Executar uma educação continuada de todo o pessoal envolvido com os diferentes 

manejos dos animais da granja, evitando aumento dos custos de produção e perda de 

produtividade; 
 

(06) Utilização de machos saudáveis com libido de boa qualidade, pois são fundamentais 

para uma boa estimulação e determinação do cio das fêmeas; 
 

(07) Manutenção de temperaturas amenas, entre 18 e 22 oC no galpão gestação, pode 

diminuir a porcentagem de perdas embrionárias e abortos; 
 

(08) Desmame dos leitões com idade mínima de 21 dias, proporcionando nesse mesmo 

período uma boa recuperação uterina bem como a possibilidade de um maior número 

de leitões nascidos no parto subsequente; 
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(09) Manutenção de um histograma de partos equilibrado, manutenção de um número de 

coberturas semanais compatível com o manejo, introdução periódicas de fêmeas de 

reposição preparadas e descarte, também semanal, das fêmeas mais velhas e 

improdutivas; 
 

(10) Manutenção de comedouros e bebedouros apropriados para cada fase da criação, 

alimentos de boa qualidade livre de toxinas, fornecimento de água potável, limpa e 

fresca à vontade; 
 

(11) O piso das instalações deve ser bem-feito, a fim de se evitar acidentes que 

comprometam os cascos dos animais, bem como do aparelho mamário. 

 

6.8.3. Gerenciamento da reposição de animais em um plantel 

Normalmente se utiliza os valores do número de LD/F/A, para se poder 

estimar a eficiência reprodutiva da matriz suína. Esse número pode ser influenciado por 

diferentes fatores: dias não produtivos, duração da lactação, total leitões nascidos/fêmea, 

total de natimortos/fêmea e a mortalidade antes do desmame. De qualquer forma, ainda 

não se é possível fazer de forma precisa, previsões da eficiência reprodutiva de uma fêmea 

por períodos de tempo superiores a 12 meses, uma vez eu os resultados dessas previsões 

poderiam ser afetados pelas taxas anuais de descarte/reposição de matrizes de um plantel. 

As granjas normalmente apresentam taxas anuais de reposição em torno de 

35 a 55%. Criatórios que apresentam elevadas taxas de descarte de matrizes, também 

apresentam, concomitantemente, um grande número de fêmeas jovens no plantel de 

reprodução, com maior possibilidade de dias não produtivos e a produção de um menor 

número de leitões desmamados. Assim sendo, quanto maior for a taxa de reposição de 

matrizes em uma granja, menor serão as possibilidades de se alcançar as taxas de 

eficiência reprodutiva desejadas. 

Dependendo da distribuição dos descartes, dentro das diferentes ordens de 

partos das fêmeas, diferentes planteis que apresentem taxas de reposição semelhantes, 

podem apresentar diferentes distribuições de parto, portanto, diferentes taxas de 

desempenho reprodutivo. 

As taxas anuais de remoção e reposição de matrizes são calculadas pela 

divisão do número de fêmeas removidas ou introduzidas na criação. Isso feito em um 

determinado período de tempo, pelo número médio de fêmeas desse plantel no mesmo 

período de tempo. Em criatórios que apresentam características de estabilidade, essas 

taxas podem ser semelhantes, embora a reposição no plantem seja ligeiramente superior 

do que as taxas de descarte e de mortalidade juntas, dessa forma compensando uma 

possível redução na taxa de parição. A utilização da estabilidade de um plantel 

reprodutivo em uma suinocultura, é importante a fim de se evitar uma sub ou 

superestimação das taxas anuais de remoção e reposição, em casos de redução ou 

expansão de um plantel, respectivamente. Observa-se comumente, entre diferentes 

criatórios, uma diferença na definição da composição do plantel de reprodução, pois 

depende do critério utilizado para a admissão das fêmeas de reposição. 
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6.8.4. Desempenho e duração da vida reprodutiva 

O desempenho reprodutivo de uma matriz, durante sua vida reprodutiva (VR), 

pode ser estimado através de diversos parâmetros. A associação negativa entre o número 

de dias não produtivos por fêmea e a eficiência reprodutiva do plantel, indica que, para 

alcançar melhor desempenho, é necessário diminuir a quantidade de dias não produtivos. 

Ao longo da VR, as fêmeas que possuem uma maior ordem de parto (OPR) também 

acumulam um maior número de dias não produtivos, a cada intervalo entre partos, o que 

representa uma associação positiva. Assim sendo, podemos considerar que, a relação 

negativa entre dias não produtivos e a eficiência reprodutiva, seria então caracterizada de 

forma mais precisa se os dias não produtivos fossem expressos como a proporção da vida 

reprodutiva desperdiçada em períodos não produtivos. 

O desempenho reprodutivo durante a VR também deve considerar a produção 

cumulativa de leitões. Normalmente, matrizes com maior OPR acumulam uma maior 

produção de leitões a cada parto, de forma quase linear. Matrizes com a mesma OPR 

podem produzir diferentes números de leitões desmamados durante a VR, mas ainda 

assim a VR pode diferir, em função de diferenças no acúmulo de dias não produtivos. 

Desta forma, entende-se que a OPR é uma medida aproximada da longevidade 

reprodutiva da matriz e o número de leitões produzidos é uma medida quantitativa de seu 

desempenho reprodutivo durante a VR. Vários estudos relatam uma grande variedade de 

razões que justifiquem a remoção da uma fêmea suína do plantel e que podem ser 

colocadas em dois tipos: mortalidade e descarte. As matrizes removidas por morte 

formam um grupo particular e as razões do descarte, em geral, estão agrupadas em 

categorias mais amplas, o que facilita a sua avaliação. Entretanto, a classificação é 

subjetiva, o que limita a comparação entre os resultados obtidos em diferentes criatórios. 

A longevidade de uma porca em um plantel, é caracterizada pelo intervalo de 

tempo entre o seu nascimento e o seu descarte do plantel reprodutivo, seja por morte ou 

outros motivos. As datas de nascimento das matrizes podem ser fornecidas pelas 

empresas difusoras de material genético, mas apesar dessa possibilidade ser real, as 

granjas comerciais têm por rotina adotar como evento inicial da vida reprodutiva de uma 

determinada fêmea, a data da sua introdução no plantel. Assim sendo, a duração da vida 

reprodutiva de uma matriz, é normalmente, estimada pela ordem de parto até a sua 

remoção. 

Para estimativa do custo financeiro, o cálculo da VR é o mais apropriado, pois 

nele está incluído o intervalo da admissão da fêmea até o primeiro serviço, o qual pode 

compreender em torno de um terço dos dias não produtivos acumulados durante um ano. 

Entretanto, esse intervalo, no qual as médias anuais variam entre 30 e 45 dias, é ignorado 

em criatórios nos quais a admissão da fêmea no plantel reprodutivo é registrada 

juntamente com o primeiro serviço. Assim sendo, a OPR é a informação mais comumente 

utilizada, por poder ser estimada com maior facilidade, ainda que apresente certas 

limitações. 

Por outro lado, é possível que um parto seja seguido de descarte ou morte da 

matriz, antes do dia de desmame da leitegada, a qual poderá ser amamentada por outra 

fêmea, ou distribuída entre outras matrizes. Desta forma, é difícil distinguir entre o 
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número de leitegadas paridas ou desmamadas, mesmo com o uso de bancos de dados 

computadorizados. A obtenção de estimativas precisas da duração da vida reprodutiva é 

restrita devido ao longo período de tempo e também pelos custos financeiros necessários. 

Devido a essas duas razões, a maioria dos estudos com esse objetivo foram de caráter 

retrospectivo. Para se extrapolar os resultados desses estudos, devem ser consideradas 

distorções devido a disponibilidade e a qualidade dos índices reprodutivos, bem como a 

falta de controle sobre fatores de manejo. 

Na maioria da literatura sobre o assunto, as taxas de descarte são maiores em 

fêmeas que apresentam um menor OPR. Cerca de 50 a 60% das remoções ocorrem nos 

primeiros 4 partos da fêmea, com as primíparas sendo as maiores responsáveis por esse 

resultado. Existem também as fêmeas que são removidas antes do seu primeiro parto, 

fazendo ainda parte do plantel de reposição, ou após terem sido cobertas ou inseminadas, 

mas sem terem parido. A remoção de fêmeas nulíparas pode chegar a representar até 19% 

do total dos descartes, não sendo essa uma característica muito explorada pela literatura 

a esse respeito. 

 

6.8.5. Falhas reprodutivas 

Descartes dessa natureza incluem as seguintes condições: retardo no 

aparecimento da puberdade, anestro em fêmeas nulíparas, ausência de estro após o 

desmame, retorno irregular ao estro após serviço, abortos, teste de prenhez negativo e 

matrizes vazias. A maioria dos descartes por causas reprodutivas representam o tipo mais 

frequente de remoção de matrizes de um plantel, tendo sua maior frequência em fêmeas 

de baixa OPR. 

O impacto desse tipo de descarte, aumenta em matrizes com maior OPR, mas 

ainda pode representar uma grande proporção dos descartes de fêmeas de parição 

avançada. As falhas reprodutivas mais comuns são as seguintes: falhas de concepção com 

retorno regular ao cio e a presença de fêmeas vazias no plantel. O anestro é outro 

problema que se encaixas nas falhas reprodutivas, podendo chegar a ser 70% de todos os 

descartes em fêmeas com até 3 partos. 

A associação do fato de fêmeas descartadas por problemas reprodutivos, 

apresentarem um maior número de dias não produtivos antes de sua remoção do plantel, 

precisa ainda ser melhor investigada. Descartes por falha de concepção e presença de 

fêmeas vazias estão associadas com a redução na taxa de parição e aumento dos dias não 

produtivos após a cobertura. Entretanto, é importante lembrar que a influência dessas 

falhas reprodutivas sobre a duração dos intervalos não produtivos, depende de vários 

fatores: eficiência na detecção do estro, das matrizes servidas que estejam vazias e do 

momento no qual o descarte é realizado. É possível haver um maior intervalo de tempo 

entre o último evento registrado e a efetiva remoção da fêmea do plantel, em matrizes 

descartadas por rações reprodutivas. 

Dentro das diferentes razões para acontecer uma falha reprodutiva, os 

problemas de concepção, são os que ocorrem com maior frequência, particularmente se 

comparados com falhas na manutenção da gestação. Dessa forma eles contribuem para 

um maior acúmulo de dias não produtivos. Considerando o pré-serviço, caso a fêmea que 
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não concebeu receber uma segunda chance para ser coberta ou inseminada, ao invés de 

ser descartada, isso também acarreta um aumento do número de dias não produtivos da 

matriz. Um descarte tardio de uma fêmea diagnosticada como vazia, contribui ainda mais 

para o aumento dos dias não produtivos do animal em questão. Problema de registros mal 

feitos, em relação à admissão da fêmea de reposição no plantel, associado à uma alta 

proporção de fêmeas desmamadas descartadas sem terem sido cobertas ou inseminadas 

novamente, se caracterizam como fatores que limitam a possível avaliação da associação 

entre este tipo de descarte e o acúmulo de dias não produtivos. O intervalo médio entre o 

desmame e a remoção da fêmea, é calculado individualmente para cada matriz, e tem uma 

variação que flutua entre 40 e 70 dias, enquanto o intervalo médio, considerando-se o 

plantel como um todo, gira em torno de 16 dias. 

As falhas reprodutivas acontecem mais frequentemente em marrãs, 

consideradas como fêmeas de baixa parição. Existe uma tendência de se associar a 

duração desse intervalo, de forma negativa com a OPR, sendo mais curto à medida que 

os descartes que acontecem devido a causas não reprodutivas, se tornam mais comuns. O 

impacto desse intervalo de tempo, sobre o total de dias não produtivos pode ser reduzido, 

sendo necessário que fêmeas que apresentem problemas reprodutivos sejam identificadas 

com a maior brevidade possível, sendo então descartadas no momento do desmame. 

Entretanto, parece que, fêmeas que apresentam falhas de concepção tem um descarte 

protelado, enquanto outras com anestro são descartadas mais cedo. 

Uma vez que dias não produtivos podem se acumular a cada intervalo entre 

partos, as matrizes descartadas que apresentam um menor OPR, acumulam um menor 

número de dias não produtivos durante a VR, em relação a fêmeas que foram descartadas 

com um maior OPR. Por outro lado, as fêmeas descartadas por falhas reprodutivas que 

apresentavam uma menor OPR, apresentam uma alta proporção de dias não produtivos 

(≤42%) durante a sua vida reprodutiva. 

Estudos feitos com o objetivo de validarem os motivos que levaram à decisão 

de se descartar uma matriz suína, feito através de avaliação post-morten dos sistemas 

genitais de fêmeas nulíparas descartadas por apresentarem anestro, verificaram que em 

muitas dessas matrizes, apresentavam corpos lúteos em seus ovários. Uma menor 

proporção destas fêmeas, se encontravam gestantes. 

 

6.8.6. Problemas locomotores 

Este tipo de problema tem causas variadas: problemas de aprumo, lesões nos 

cascos ou nos membros, claudicações, fraturas ou luxações, paralisia dos membros, 

dentre outros. Estes problemas representam cerca de 9 a 14% das causas de remoção de 

matrizes de um plantel, sendo mais comuns em fêmeas mais jovens. A OPR média para 

matrizes descartadas devido a problemas locomotores se encontra entre 2 e 3, mas 

também já foi encontrada por outros autores com uma média de 3,9. 

Normalmente se associa a maior frequência de problemas locomotores com 

o tipo de piso utilizado nas instalações da granja, particularmente nos setores de gestação 

e na maternidade. Entretanto, apesar de existirem evidências de que a porcentagem de 
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descarte poderiam ser mais altas, em instalações com piso parcial ou totalmente ripado, 

esta possibilidade demanda um maior número de estudos para poder ser confirmada. 

 

6.8.7. Mortalidade e idade avançada 

A remoção de matrizes por mortalidade gira em torno de uma taxa de 10%, 

apesar de ser uma causa que nem sempre é considerada pelos criadores, pois mortes são 

eventos inesperados que representam o único tipo de remoção de fêmeas considerado 

involuntário. Desta forma a OPR para matrizes mortas, em geral, está próxima da OPR 

média de todas as fêmeas do plantel. 

As causas mais comuns de morte de matrizes em um plantel, são devido a 

problemas cardíacos e anormalidades dos órgãos abdominais. Ainda assim, em torno de 

11 a 14% de mortes de fêmeas em uma criação, são de causas desconhecidas para os 

criadores. Podemos citar alguns fatores de risco que estão associados a mortalidade de 

matrizes suínas: plantéis de grande porte, elevada ordem de parto, desmame precoce e 

estação do ano, particularmente o verão. 

Fêmeas removidas de um plantel devido à idade avançada, são aquelas que 

sobreviveram a uma intensa seleção por desempenho reprodutivo, durante os ciclos 

reprodutivos iniciais, sem terem tido problemas sanitários ou físicos. O conceito de idade 

avançada, é algo que varia de acordo com a criação. Algumas matrizes são descartadas 

por idade avançada com uma baixa OPR, tendo sido consideradas muito velhas para 

aquela determinada ordem de parição. Por outro lado, temos os plantéis que adotam 

políticas de remoção baseadas em um número limite de partos, após os quais todas as 

fêmeas que se encontrem naquela determinada ordem, será descartada, 

independentemente de seu desempenho reprodutivo. Essas diferentes situações 

acontecem devido a uma grande variação observada na frequência de descartes atribuídas 

à idade avançada, em fêmeas que apresentam uma OPR entre 6 e 8,5. 

 

 

6.9. NUTRIÇÃO E A FÊMEA SUÍNA 

A eficiência reprodutiva de uma matriz, pode ser avaliada pela quantidade de 

leitões que ela produziu em um ano, uma vez que esse número pode gerar um impacto 

direto sobre o desempenho econômico da granja. A qualidade nutricional de uma criação, 

pode influenciar em diferentes características da porca, dentre as quais podem ser citadas: 

o crescimento da marrã, a idade à puberdade, a quantidade e qualidade de óvulos 

produzidos e a taxa de ovulação. 

Por outro lado, práticas de seleção genética favoreceram a produtividade da 

matriz suína. Elas proporcionaram um maior número de leitões ao nascimento, animais 

mais pesados ao desmame, retorno mais rápido à ciclicidade após desmame. Essa seleção 

genética proporcionou o desenvolvimento de matrizes mais produtivas e com maior peso. 

Entretanto, essas fêmeas possuem uma reserva corporal menor, associada à uma menor 

capacidade de ingestão de alimentos, fato esse que as tornam animais nutricionalmente 

falando, mais exigentes. 
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Por conta dessas características, é necessário um programa nutricional 

adequado às fêmeas de um rebanho, levando se em consideração a genética utilizada pela 

granja, bem como suas necessidades nutricionais e todos os fatores que podem influenciar 

nas reais necessidades das matrizes do rebanho. Apesar da atual produtividade das fêmeas 

suínas modernas, os níveis nutricionais recomendados pelos especialistas, ainda tem se 

baseado em trabalhos desenvolvidos nas décadas passadas. 

É preciso se estabelecer um programa adequado de nutrição de matrizes, 

considerando os avanços genéticos de seleção dessas fêmeas, as condições em que elas 

são criadas, além dos aspectos metabólicos que interagem entre o genótipo, a nutrição e 

a reprodução. 

6.9.1. Influência da nutrição sobre a foliculogênese 

A deficiência nutricional tem efeitos deletérios sobre a sobrevivência 

embrionária, provavelmente relacionados a alterações no crescimento e na maturação 

folicular. Embora não esteja totalmente comprovado, a glicose, a insulina e a leptina são 

os sinais mais prováveis de informação ao hipotálamo sobre o estado metabólico, no qual, 

em se tratando do nível ovariano, a foliculogênese é susceptível a ser alterada pela 

redução de insulina. 

Foi observado que a restrição alimentar altera a divisão dos folículos 

saudáveis entre as classes de tamanho folicular, em que a proporção de folículos 

saudáveis de 0,4 a 1mm aumentou, enquanto a de 1 a 2,9mm diminuiu. Quando o estro 

ocorre quatro a sete dias após o desmame, os folículos pré-ovulatórios que são recrutados 

imediatamente estão entre 1 e 2,9mm. Assim, uma diminuição na proporção desses 

folículos pode resultar num retardo do retorno ao estro e/ou em uma menor taxa de 

ovulação. O diâmetro e o volume antral e a síntese de estradiol de grandes folículos foram 

reduzidos em fêmeas submetidas a uma alimentação com restrição energética. 

6.9.2. Nutrição de marrãs 

As marrãs precisam de um cuidado especial no tocante a qualidade de sua 

alimentação. A nutrição nas idades mais tenras, podem ter um maior impacto sobre o 

crescimento da fêmea, no seu desenvolvimento reprodutivo, que se traduz pela idade à 

puberdade, pelo número de óvulos produzidos e liberados durante os primeiros ciclos 

estrais. De um modo geral, leitoas destinadas aos plantéis reprodutivos de uma granja, 

devem ter um ganho de peso diário entre 650 e 720 gramas. É importante que elas 

apresentem pesos entre 115 e 120kg em idades que variam entre 180 e 190 dias. É nesse 

momento que pode se aplicar a prática do flushing, que se caracteriza pelo aumento de 

consumo de energia pelos animais, seguido de um período de 10 a 14 dias, nos quais se 

oferece uma alimentação à vontade para as fêmeas, antes do momento da inseminação 

artificial. Esta prática tem por objetivo aumentar o número de leitões nascidos. 

6.9.3. Nutrição na gestação 

As exigências nutricionais da fêmea gestante, são relativamente baixas, se 

forem comparadas as exigências durante o período de amamentação. Entretanto, elas 
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precisão ingerir diariamente quantidades suficientes de nutrientes e energia, a fim de 

poderem produzir leitões fortes e bem desenvolvidos, evitando dessa forma a produção 

de leitegadas desuniformes. Por outro lado, durante a gestação a fêmea também não pode 

consumir alimento em exagero, visto que, essa prática poderia proporcionar perdas 

embrionárias e dificuldades durante o parto, seguida de problemas durante a lactação 

devido à diminuição ou perda do apetite. Outro problema que pode aparecer devido ao 

excesso de fornecimento de energia à fêmea, entre 75 e 90 dias de gestação, é um prejuízo 

ao desenvolvimento e formação perfeitos das glândulas mamárias com consequente 

diminuição da produção leiteira. 

O estabelecimento de um bom programa nutricional para fêmeas gestantes, 

deve levar em consideração os seguintes aspectos: 1. As diferentes fases e fenômenos 

metabólicos que tem lugar durante o período da gestação; 2. As diferenças de padrão de 

exigência nutricional entre porcas, em relação a sua ordem de parto e particularmente, a 

sua genética; 3. O estado metabólico da matriz após a lactação precedente. 

Exista uma relação entre esses diferentes aspectos, apesar de terem objetivos 

diferentes, cada um com seu significado e influência dobre o desempenho da fase seguinte 

da porca. Esses diferentes aspectos influenciam o desempenho produtivo da fêmea 

durante o período de gestação, bem como o tamanho da leitegada, produtividade no 

período da lactação, intervalo desmama-cio e a durabilidade da vida reprodutiva da porca. 

 

 

6.9.4. Nutrição na lactação 

Durante esse período, pode ser oferecido à fêmea um maior volume de ração, 

que poderá trazer resultados positivos sobre o peso dos leitões e desempenho reprodutivo 

subsequente da matriz. A produção de leite pela porca, pode determinar um maior 

consumo de ração por ela, chegando até a três vezes mais do que o consumo durante a 

gestação e por isso, é recomendado durante esse período um fornecimento de ração à 

vontade para a matriz lactente. Por outro lado, deve se ter atenção, à capacidade diária de 

ingestão de ração de cada fêmea, particularmente entre diferentes tipos de genética, que 

podem variar de maneira significativa. Uma atenção especial deve ser dada as marrãs, 

que tem uma capacidade limitada de ingestão, bem como, ainda se encontram em 

crescimento, precisando se direcionar um manejo nutricional específico para essas 

fêmeas. 

Diferentes fatores que afetam o consumo de ração nesse período não podem 

ser esquecidos. Dentre outros, podem ser citados os seguintes: idade da fêmea, genética, 

peso, escore corporal, temperatura ambiente, umidade, doenças, digestibilidade, energia 

da ração, composição nutricional da dieta, tipo de comedouro, formas de arraçoamento. 

Esses fatores podem estimular e/ou afetar o consumo de ração pelas fêmeas, que poderá 

afetar os parâmetros de produtividade. 

A nutrição da matriz lactente, deve ser suficiente para poder proporcionar 

uma minimização da mobilização de tecidos corporais. Uma perda de até 15% do peso 
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corporal da fêmea, causa uma redução da produção leiteira e do desempenho reprodutivo 

subsequente. Para se evitar a mobilização de tecidos corporais e otimizar a produção 

leiteira da porca, as rações devem ser eficientes no tocante ao aproveitamento de seus 

nutrientes pela matriz. 

 

 

6.10. REFERÊNCIAS 

ABREU, M.L.T.; DONZELE, J.L.; MOITA, A.M.S. Nutrição para matrizes de alta 

performance. In: Congresso Latino Americano de Suinocultura, 3., Anais...Foz do 

Iguaçu, p.129-139, 2005. 

AFONSO, E.R.; SILVA, C.C.; ARAÚJO, L.F. Importância da nutrição para a matriz 

suína. Suínos & Cia, Ano VII, n.45, p.16-26, 2012. 

AKINS, E.L.; MORRESSETTE, M.C. Gross ovarian changes during estrous cycle of 

swine. American Journal of Veterinary Research, v.29, n.10, p.1953-1957, 1968. 

AHERNE, F.X.; WILLIAMS, I.H. Nutrition for optimizing breeding herd performance. 

Veterinary Clinic of North America, Food Animal Practice, v.8, n.3, p.89-608, 1992. 

ALMEIDA, F.R.C.L.; NOVAK, S.; FOXCROFT, G.R. The time of ovulation in relation 

to estrus duration in gilts. Theriogenology, v.53, p.1389-1396, 2000a. 

ALMEIDA, F.R.C.L.; KIRKWOOD, R.N.; AHERNE, F.X.; FOXCROFT, G.R. 

Consequences of diferente patterns of feed intake during the estrous cycle in gilts on 

subsequente fertility. Journal of Animal Science, v.78, p.1556-1563, 2000b. 

ALONSO, R.T.P. Fatores que afetam a fertilidade e a prolificidade. Guia Suinocultura 

Industrial, n.9, p.30-37, 2003. 

AMARAL FILHA, W.S.; BERNARDI, M.L.; WENTZ, I.; BORTOLOZZO, F.P. Growth 

rate and age at boar exposure as factors influencing gilt puberty. Livestock Science, 

v.120, p.51-57, 2009. 

ANDERSON, L.L. Suínos. In: HAFEZ, E.S.E. (Ed). Reprodução Animal. São Paulo: 

Manole, p.348-365, 1995. 

BING, Y.Z.; NAGAI, T.; RODRIGUEZ-MARTINEZ, H. Effects of cysteamine, FSH e 

estradiol-17β on in vitro maturation of porcine oocytes. Theriogenology, v.55, p.867-

876, 2001. 

BABALOLA, G.O.; SHAPIRO, B.H. Correlation of folicular steroid hormone profiles 

with ovarian cyclicity um sows. Journal of Reproduction and Fertility, v.84, p.79-87, 

1988. 

 

BÁRCENA, M.R. Ciclo estral: Endocrinologia, detecção, manipulação e sincronização. 

Pork World, n.15, p.32-36, 2003. 



114 

BARITEAU, F.; BUSSIÈRE, J.; COUROT, M. Insèmination artificielle porcine: 

amélioration techniques, résultats recentes. Journée de Recherche Porcine en France, 

v.9; p.11-14, 1977. 
 

BATES, R.O.; KELPINSKI, J.; HINES, B.; RICKER, D. Hormonal therapy for sows 

waned during fall and winter. Journal of Animal Science, v.78, p.2068-2071, 2000. 

BATTERMHAM, E.S. Manipulation pig production III. In: Conference of the 

Australasian Pig Science Association, 3. Proceedings, 1991. 259p. 

BAZER, F.W.; THATCHER, W.W.; MARTINAT-BOTTE, F.; TERQUI, M. Sexual 

maturation and morphological development of the reproductive tract in Larg White and 

prolific Chinese Meishan pigs. Journal of Reproduction and Fertility, v.83, p.723-728, 

1988. 

BELSTRA, B.A.; FLOWERS, W.L.; SEE, M.T. Factors affecting temporal relationships 

between estrus and ovulation in comercial sow farms. Animal Reproduction Science, 

v.84, p.377-394, 2004. 

BOLET, G.; ETIENNE, M.; LEGAULT, C. Effets de l’habitat etde l’origine génétique 

sur les performances d’engraissement et la précocité sexuelle des jeunes truies de race 

Large White. Annales de Zootechnie, v.26, p.255-271, 1977. 

BOLLWAHN, W. Exploración de los órganos genitales de la cerda por inspección y 

palpación. Not Medicin Veterinary, v.01, p.59-67, 1972. 

BOLLWAHN, W. Die gynakologische yntersuchung der sal. Praktische Tierarzt, supp. 

56, p.9-10, 1975. 

BORTOLOZZO, F.P.; WENTZ, I. Momento e frequência ideal para realizar a 

inseminação artificial em suínos. In: Anais do III Simpósio Internacional MINITUB: 

Inseminação artificial em suínos, 3, 2000, Flores da Cunha, RS. Flores da Cunha, RS, 

Minitub, 2000. p.73-78. 

BORTOLOZZO, F.P.; BERNARDI, M.L.; KUMMER, R.; WENTZ, I. Growth, body 

state and breeding performance in gilts and primiparous sows. Society of Reproduction 

and Fertility, Suppl.1, v.66, p.281-291, 2009. 

BOURGUIGNON, J.P.; FRANCHIMONT, P. Facteurs d'origine non gonadique qui 

interfèrent avec l'axe hypothalamo-hypophysaire. In: III Congrès Français de 

Endocrinogolie. Lilie, France, p.417-434, 1982. 

BROOKS, P.H.; COLE, D.J.A. The effect of the presence of a boar on the attainment of 

puberty in gilts. Journal of Reproduction and Fertility, v.23, p.435-440, 1970. 

BRÜSSOW, K.P.; RATKY, J.; LANITZ, W. Determination of the duration of ovulation 

in gilts by means of laparoscopy. Reproduction in Domestic Animals, v.25, p.184-

190,1990. 

BRUSSOW, K.P.; RATKY, W.; BECKER, F. Determination of the duration of ovulation 

in gilts by means of laparoscopy. Reproduction in Domestic Animal, v.25, p.184-190, 

1995. 

https://rep.bioscientifica.com/search?f_0=author&q_0=P.+H.+BROOKS
https://rep.bioscientifica.com/search?f_0=author&q_0=D.+J.+A.+COLE


115 

BRÜSSOW, K.P.; SCHNEIDER, F.; KANITZ, W.; RÁTKY, J.; KAUFFOLD, J.; 

WÄHNER, M. Studies on fixed-time ovulation induction in the pig. Society 

Reproduction and Fertility, Suppl.1, v.66, p.187-195, 2009. 

CAMERON, N.D.A. Pregnancy diagnosis in the sow by rectal examination. Australian 

Veterinary Journal, v.53, p.435-435, 1977. 

CAVALCANTI, S.S.; MARCHATTI NETO, A.; MAMED, D.A.; SILVA FILHO, J.M. 

Diagnóstico precoce da gestação por palpação retal. Arquivo Brasileiro de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, v.35, n.1, p.12-17, 1983. 

CHAGNON, M.; D’ALLAIRE, S.; DROLET, R. A prospective study of sow mortality 

in breeding herds. Canadian Journal of Veterinary Research, v.55, p.180-184, 1991. 

CHRISTENSON, R.K.; FORD, J.J. Puberty and estrus in confinement-reared gilts. 

Journal of Animal Science, v.49, p.743-751, 1979. 

CHUN, S.Y.; HSUEH, A.J.W. Paracrine mechanisms of ovarian follicle apoptosis. 

Journal of Reproductive Immunology, v.39, p.63-75, 1998. 

CLARK, L.K.; LEMAN, A.D.; MORRIS, R.S. Factors influencing litter size in swine: 

parity-one females. Journal of American Veterinary Medicin Association, v.192, 

p.187-194, 1988. 

CLAUS, R.; WEILER, U. Influence of light and photoperiodicity on pig prolificacity. 

Journal of Reproduction and Fertility, Suppl.33, p.185-197, 1985. 

CLOSE, W.H.; MULLAN, B.P. Nutrition and feeding of breeding stock. In: Pig 

Production. TAVORNER, M.R.; DUNKIN, A.C., 1a ed., New York, Elsevier, p.169-202, 

1996. 

CLOSE, W.H.; COLE, D.J.A. Nutrition of sows and boars. Nottingham: Nottingham 

University Press, p.377-383, 2001. 

CLOWES, E.J.; KIRKWOOD, R.; CEGIELSKI, A. Phase-feeding protein to gestation 

sows over three parities reduced nitrogen excretion without affecting sow performance. 

Livestock Production Science, v.8, p.235-246, 2003. 

COLENBRANDER, B.; KRUIPP, T.A.M.; DIELEMAN, S.J.; WENSING, C.J.G. 

Changes in serum LH concentrations during normal and abnormal sexual development in 

pig. Biology of Reproduction, v.17, n.4, p.506-517, 1977. 

COLENBRANDER, B.; VAN DE WIEL, D.F.M.; VAN ROSSUM-KNOK, C.M.J.E. 

Changes in sérum FSH concentrations in the pig during development. Biology of 

Reproduction, v.26, n.1, p.105-109, 1982. 

CORTEZ, A.A.; TONIOLLI, R. Aspectos fisiológicos e hormonais da foliculogênese e 

ovulação em suínos. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.36, n.3, p.163-173, 

2012. 

COSTA, M.S.; AMARAL FILHA, W.S.; BERNARDI, M.L.; WENTZ, I.; 

BORTOLOZZO, F.P. Características da taxa de abortamento em uma granja de 



116 

suínos no Rio Grande do Sul. In: XII Congresso Brasileiro de Veterinários Especialistas 

em Suínos, fortaleza, v.2, p.220-221, 2005. 

COX, N.M. Control of follicular development and ovulation rate in pigs. Journal of 

Reproduction and Fertility, Suppl.1, v.52, p.31-46, 1997. 

COWAN, F.T.; MACPHERSON, J.M. The reprodutive tract of the porcine female 

(abiometrical study). Canadian Journal of Comparative Medicin Veterinary Science, 

Otawa, v.30, p.107-108, 1966. 

D’ALLAIRE, S.; DROLET, R. Culling and mortality in breeding animals. In: STRW, 

B.E.; D’ALLAIRE, S.; MENGELING, W.L. (Ed.). diseases of swine. 8th ed., Ames, 

Iowa: Iwoa State University Press, p.1003-1016, 1999. 

D’ALLAIRE, S.; STEIN, T.E.; LEMAN, A.D. Culling patterns in selectde Minnesota 

swine breeding herdas. Canadian Journal of Veterinary Research, v.51, p.506-512, 

1987. 

DAGORN, J.; AUMAITRE, A. Sow culling: reasons for and effect on productivity. 

Livestock Production Science, v.6, p.167-177, 1979. 

DAILEY, R.A.; CLARK, J.R.; STAIGMILLER, R.B.; FIRST, N.L.; CHAPMAN, A.B.; 

CASIDA, L.E. Growth of new following electrocautery in four genetic groups of swine. 

Journal of Animal Science, v.43, p.175-183, 1976. 

DAVIES, P.R.; POLSON, D.D.; MARSH, W.E. Determinantes of breeding herd 

efficiency in swine herds. Recents Advences in Swine Production Health, v.2, p.125-

131, 1992. 

DANCHIN, E.; DUBOIS, M.P. Immunocytological study of the chronology of pituitary 

cytogenesis in the domestic pig (Sus scrofa) with special reference to the functioning of 

the hypothalamo-pituitary-gonadal axis. Reproduction, Nutrition and Developpement, 

v.22, p.135-151, 1982. 

DACHEUX, F.; MARTINAT, N. Immunocytochemical localization of LH, FSH and 

TSH in the fetal porcine pituitary. Cells Tissue Research, v.228, p.277-295, 1983. 

DEBUSE, N. Putting it all together, the high producing sow. In: Allen D. Leman Swine 

Conference, 2010. 

DEN HARTOG, L.A.; NOORDEWIER, G.J. The effect of energy intake on age at 

puberty in gilts. Netherlands Journal of Agricultural Science, v.32, p.263-280, 1984. 

DESPRES, P.; MARTINAT-BOTTE, F.; LANGANT, H.; TERQUI, M.; LEGAULT, C. 

Comparaison des performances de reproduction des truies appartenant à trois génotypes: 

Large White (LW), Large White Hyperprolifique (LWH), Meischan (MS). Journées de 

Recherche Porcine en France, v.24, p.345-350, 1992. 

DHIDSA, D.S.; DZIUD, P.S. Partial doubling of the uterine horns in the gilt. Veterinary 

Medicin in Small Clinic, Bsonnersprings, v.62, p.900-902, 1967. 

https://rnd.edpsciences.org/articles/rnd/abs/1982/01/RND_0181-1916_1982_22_1A_ART0011/RND_0181-1916_1982_22_1A_ART0011.html
https://rnd.edpsciences.org/articles/rnd/abs/1982/01/RND_0181-1916_1982_22_1A_ART0011/RND_0181-1916_1982_22_1A_ART0011.html
https://rnd.edpsciences.org/articles/rnd/abs/1982/01/RND_0181-1916_1982_22_1A_ART0011/RND_0181-1916_1982_22_1A_ART0011.html


117 

DIAL, GD.D.; MARSH, W.E.; POLSON, D.D. Reproductive failure: differential 

diagnosis. In LEMAN, A.D.; STRAW, B.E.; MENGELING, W.L. Diseases of swine. . 

7th ed., Ames, Iowa: Iwoa State University Press, p.88-137, 1992. 

DIAS, C.P.; MEINCKE, W.; SCHNEIDER, L.G.; CASTAGNA, C.D.  Avaliação da 

produtividade espermática de machos suínos submetidos a fatores estressantes.  In: 

Congresso Brasileiro de Veterinários Especialistas em Suínos, 10, 2001, Porto Alegre. 

Anais ... Porto Alegre, p.229230. 

DIJKHUIZEN, A.A.; MORRIS, R.S.; MORROW, W.E.M. Economic optimization of 

culling strategies in swine breeding herdas, using the “PorkCHOP Computer Program”. 

Preventive Veterinary Medicine, v.4, p.341-353, 1986. 

DIJKHUIZEN, A.A.; KRABBENBORG, R.M.M.; HUIRNE, R.B.M. Sow replacement: 

A comparison of farmer’s actual decisions and model recommendations. Livestock 

Production Science, v.23, p.207-218, 1989. 

DINIZ, M.L.; RESENDE, J.; GARCIA, O.S. Biometria do sistema genital de leitoas pré-

púberes, Arquivos da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas 

Gerais, v.24, n.1, p.75-79, 1972. 

DINIZ, M.L., TONIOLLI, R. Anomalias congênitas da porção tubular do sistema genital 

de fêmeas suínas. Lumen ad Viam, Fortaleza. v.2, n.2, p.257-262, 1991. 

DINIZ, M.L., TONIOLLI, R. Morfopatologia do sistema genital de fêmeas suínas: 

Anomalias congênitas da porção tubular. Ciência Animal, Fortaleza. v.2, n.1, p.50-55, 

1996. 

DOURMAND, J.Y.; NOBLET, J. Protein, energy and minral requeriments of sows. 

In: III Simpósio Internacional de Exigências Nutricionais de Aves e Suínos, 2010. 

DOWNEY, B.R.; MOOTOO, J.E.; DOYLE, S.E. A role for lipoxygenase metabolites of 

arachidonic acid in porcine ovulation. Animal Reproduction Science, v.49, p.269-279, 

1998. 

DRIANCOURT, M.A.; THUEL, B. Control f oocyte growth and maturation by follicular 

cells and molecules presente in folicular fluid – A review. Reproduction Nutrition and 

Development, v.38, p.345-362, 1998. 

DU MESNIL DU BUISSON, F. Conservation du sperme de verrat sans dilution: 

conditions d’examen. Annales de Zootechnie, v.4, p.391-399, 1957. 

DYCK, G.W.; SWIERSTRA, E.E. Growth of the reproductive tract of the gilt from birth 

to puberty. Canadian Journal Animal, v.63, n.1, p.81-87, 1983. 

DYRENDAHL, I. Inseminationsdosen hos swinantal spermier och volym en 

litteraturstudie. Hallstatt, Svensk Husdjursskotsel, (Meddelande, 42), 1971. 

DZIUK, P.J.; GEHLBACH, G.D. Induction of ovulation and fertilization in the immature 

gilt. Journal of Animal Science, v.25, n.2, p.410-413, 1966. 



118 

EINARSON, S.; GUSTAFSSON, B. Developmental anomalies off emale sexual organs 

in swine. Acta Veterinaria Scandinava, v.11, n.30, p.427-442, 1970. 

EINARSON, S.; LINDE, C.; SETTERGREN, I. Studies of the genital of gilts culled for 

anoesctrus. Theriogenology, v.2, p.109-113, 1974. 

ELIASSON, L.; RYDHMER, L.; ENARSSON, S.; ANDERSSON, K. Relationship 

between puberty and production traits in the gilts. 1. Age at puberty. Animal 

Reproduction Science, v.24, p.143-154, 1991. 

ELSAESSER, F.; ELLENDORFF, F.; POMERANTZ, D.K.; PARVIZI, N.; SMIDT, D. 

Plasma levels of luteinizing hormone, progesterone, testosterone and 5α-

Dihyrotestosterone in male and female pigs during sexual maturation. Journal of 

Endocrinology, v.68, n.2, p.347-348, 1976. 

ETIENNE, M.; CAMOUS, S.; CUVILLIER, A. Effets de restrictions alimentaires 

pendant la croissance des truies sur leur maturité sexuelle et leur reproduction ultérieure. 

Reproduction, Nutrition and Development, v.23, p.309-319, 1983. 

ESTIENNE, M.J.; HARTSOCK, T.G. Effect of exogenous gonadotropins on the waing-

to-estrus interval in sows. Theriogenology, v.49, p.823-828, 1998. 

ESTILL, C.T. Current concepts in estrus synchronization in swine. American Society of 

Animal Science, Proceedings..., p.1-9., 1999. 

EVANS, L.E.; McKENNA, D.J. Artificial insemination of swine. In: Current Therapy 

in Theriogenology, 2nd Ed., (Eds Morrow, D.A.). Saunders, Philadelphia, p.946-949, 

1986. 

EVANS, A.C.O.; O`DOHERTY, J.V. Endocrine changes and management factors 

affecting puberty in gilts. Livestock Production Science, v.68, p.1-12, 2001. 

FERNANDES, L.C.O.; SESTI, L.C.A.; KUNNT, H.C.; ASCARI, V.; MORESCHI, G.  

Efeito do número e início das inseminações na taxa de concepção e no tamanho da 

leitegada. In: Congresso Brasileiro de Veterinários Especialistas em Suínos, 4, 1989, 

Itapema, Anais ...1989, p.98. 

FREITAS, R.M. Estratégias para desempenho reprodutivo diferenciado. Suínos & Cia, 

ano VIII, n.48, p.20-27, 2013. 

FLORES, L.A.S.; WENTZ, I.; BORTOLOZZO, F.P.; BORCHARDT NETTO, G.; 

BALESTRIN, R.; GAVA, G.; KUMMER, R. Avaliação de diferentes métodos de 

inseminação artificial em suínos. In: Congresso Brasileiro de Veterinários Especialistas 

em Suínos, 10, 2001, Porto Alegre. Anais ... Porto Alegre, p.271272. 

FLOWERS, B.; DAY, B.N. Alterations in gonadotropin secretion and gonadal function 

in prepubertal gilts by elevated environmental temperature. Biology of Reproduction, 

v.42, p.465-471, 1990. 

FONDA, E.S.; RAMPACEK, G.B.; KRAELING, R.R.; BARB, C.R. Serum luteinizing 

hormone in prepuberal gilts after ovariectomy or adrenalectomy. Journal of Animal 

Science, v.56, n.5, p.1174-1179, 1983. 



119 

FOXCROFT, G.; DEGENSTEIN, C.; TERLETSKI, S.; WELLEN, A.; VINSKY, M.; 

PATTERSON, J.; NOVAK, S.; WILLIAMS, N. Compreendendo as características de 

porcas de linhas maternas contemporâneas. In: II Simpósio Internacional de Produção 

Suína, Campinas, Anais, p.93-108, 2006. 

FRENZ, G. Das verhalten der vagina und des orificium externum uterinun des 

schweimes der brunst und schwangerschaft, 1951. 97p. (Thesis Doctoral), Berlim, 

1951. 

GERRITSEN R, SOEDE NM, HAZELEGER W, LANGENDIJK P, DIELEMAN SJ, 

TAVERNE MA, KEMP B. Intermittent suckling enables estrus and pregnancy during 

lactation in sows: effects of stage of lactation and lactation during early pregnancy. 

Theriogenology, v.71, p.432-440, 2009. 

GERRITSEN R, SOEDE NM, LANGENDIJK P, DIELEMAN SJ, HAZELEGER W, 

KEMP B. Peri-oestrus hormone profiles and follicle growth in lactating sows with oestrus 

induced by intermittent suckling. Reproduction in Domestic Animals, v.43, p.1-8, 2008. 

GOETHALS, P. Studies val het gestachfsapparacit van zeugen met batrekking tot 

onvruchfbaarheid em verminderde uruchfbaar heid. Vlaams Diergeneesk Tijdschr, 

v.20, n.7/8, p.155-165, 1951. 

GÓMEZ, L.J. Transtornos reprodutivos em hembras porcinas de sacrifício. Revista 

Colombiana de Ciencia Pecuária, v.4, n.1, p.9-37, 1982. 

GRANT, S.A.; HUNTER, M.G.; FOXCROFT, G.R. Morphological and biochemical 

characteristics during ovarian folicular development in the pig. Journal of Reproduction 

and Fertility, v.86, p.171-183, 1989. 

GREGORASZCZUK, E.L.; BYLICA, A.; GERTLER, A. Response of porcine theca and 

granulosa cells to GH during shortterm in vitro culture. Animal Reproduction Science, 

v.58, p.113-125, 2000. 

GUTHRIE, H.D.; GARRETH, W.M.; COPER, B.S. Follicle – stimulating hormone and 

insuline-like growth fator-I attenuate apoptosis in cultured porcine granulosa cells. 

Biology of Reproduction, v.58, p.390-396, 1998. 

HAFEZ, E.S.E. Reproduction in farm animals. 4ª ed., Philadelphia, Editora Lea & 

Febiger, 1980. 627p. 

HAFEZ, E.S.E. Foliculogêne, maturação do ovo e ovulação. In: HAFEZ, E.S.E. (Ed). 

Reprodução Animal. São Paulo: Manole, p.115-145, 1995. 

HEAD, R.H.; WILLIAMS, I.H. Mammogenesis is influenced by pregnancy nutrition. 

In: Batterham, E.S. (Ed). Manipulationg pig production. Australian Pig Science 

Association: Qttword, 1991. 76p. 

HEIDRICH, H.J. Einiger uber fortpf lanzungostorugen beinschweun. Tierarztl 

Umschav, Konstanz, v.5, n.11/12, p.184-187, 1950. 



120 

HEMSWORTH, P.H.; HANSEN, C.; COLEMAN, G.J.; JONGMAN, E. The influence 

of conditions at the time of mating on reproduction of commercial pigs. Applied Animal 

Behaviour Science, v.30, p.273-285, 1991. 

HOLYOAKE, P.K.; DIAL, G.D.; TRIGG, T. Reduucing pig mortality through 

supervision during the perinatal period. Journal of Animal Science, v.73, p.3543-3551, 

1995. 

HUGHES, P.E. The influence of boar libido on the efficacy of boar effect. Animal 

Reproduction Science, v.35, p.111-118, 1994. 

HULTÉN F, DALIN AM, LUNDEHEIM N. Ovulation frequency among sows group-

housed during late lactation. Animal Reproduction Science, v.39, p.223-233, 1995. 

HUNTER, M.G.; PARADIS, F. Intra-follicular regulatory mechanisms in the porcine 

ovary. Society of Reproduction and Fertility, suppl.1, v.66, p.149-164, 2009. 

HUSTON, R.; SAPERSTEIN, G.; SCHONEWECIS, D.; LEIPOLD, H.N. Congenital 

defects in pigs. Veterinary Bulletin, v.38, n.8, p.645-675, 1978. 

JOHNSON, L.A.; AaLBERS, J.G.; WILLEMS, C.M.T.; RADEMAKER, J.H.M. 

Fertility of boar semen stored in BL-1 and Kiew extender at 18 oC for three days. 

In: International Pig Veterinary Society, Copenhagen, p.33, 1980. 

JOHNSON, L.A.; AaLBERS, J.G.; WILLEMS, C.M.T.; RADEMAKER, J.H.M.; 

REXROAD Jr., C.E. Use of boar spermatozoa for artificial insemination. III: Fecundity 

of boar spermatozoa stored in Beltsville liquid and Kiev extenders for three days at 18 
oC. Journal of Animal Science, v.54, n.01, p.132-136, 1982. 

JOHNSON, L.A.; AaLBERS, J.G.; GROOTEN, H.J.G. Artificial insemination of swine: 

fecundity of boar semen stored in Beltsville TS (BTS), Modified Modena (MM), or MR-

A and inseminated on one, three and four days after collection. Zuchthygiene, v.23, p.49-

55, 1988. 

JOHNSON, L.A.; RATH, D. Boar semen preservation II. In: International Conference 

Deep Freezing Boar Semen, 2, Reproduction of Domestic Animal, suppl. 1, Annals …, 

1991, p.402. 

JOHNSON, L.A. Current developments in swine semen preservations, artificial 

insemination and sperm sexing. In: International Pig Veterinary Science Congress, 15, 

1998, Annals … 1998, p.225-229. 

JOHNSON, L.A.; WEITZE, K.F.; FISU, P.; MAXWEL, W.M.C. Storage of boar sêmen. 

Animal Reproduction Science, v.62, p.143-172, 2000. 

JONDET, R.; du MESNIL DU BUISSON, F.; SIGNORET, J.P. L’insémination 

artificielle de la truie. Recueil de Médecine. Veterinaire, v.147, p.121124, 1971. 

KEMP, B.; SOEDE, N.M. Reproductive problems in primiparous sows. In: XVIII 

IPVS Congress, Hamburg, Germany, v.2, p.843, 2004. 



121 

KING, R.H. A note on the effects of nutriente intake during later stages of rearing and 

early reproductive life on the subsequente reproductive efficiency of gilts. Animal 

Production, v.48, p.241-244, 1989. 

KIRKWOOD, R.N.; HUGHES, P.E. The influence of age at first boar contact on puberty 

attainment in the gilt. Animal Production, v.29, p.231-238, 1994. 

KING, V.L.; XUE, J.L. Database benchmarking sumaries for breeding herds. In: 

Pigchamp®. Improving herd production in 55 countries around the world. Annual report, 

1996. St. Paul, MN: University of Minnesota, p.3-21, 1996. 

KLUIVERS-POODT M, GERRITSEN R, VAN NES A, LANGENDIJK P. Cortisol 

profiles in sows submitted to an intermittent suckling regime compared with that of 

abruptly weaned sows. Reproduction in Domestic Animals, v.45, p.377382, 2010. 

KNOBIL, E. The neuroendocrine control of the menstrual cycle. Recent Progress in 

Hormone Research, v.36, p.53-88, 1980. 

KNOX, R.V.; ALTHOUSE, G.C. Visualizing the reproductive tract of the female pig 

using real-time ultrasonongraphy. Swine Health Production, v.5, p.207-215, 1999. 

KNOX, R.V.; RODRIGUEZ-ZAS, S.L.; MILLER, G.M.; WILLENBURG, K.L.; ROBB, 

J.A. Administration of PG600 to sows at weaning and the time of ovulation as determined 

by transrectal ultrasound. Journal of Animal Science, v.79, p.796-802, 2001. 

KOKETSU, Y.; DIAL, G.D.; KING, V.L. Returns to servisse after mating and removalof 

sows for reproductive reasons from comercial swine farms. Theriogenology, v.47, 

p.1347-1363, 1997. 

KOKETSU, Y.; Retrospective analysis of trendes and production factors associated with 

sow mortality on swine breeding farms in USA. Preventive Veterinary Medicine, v.46, 

p.249-256, 2000. 

KOTESU, Y.; DIAL, G.D.; KING, V.L. Returns to servisse after mating and removal of 

sows for reproductive reasons form comercial swine farms. Theriogenology, v.47, 

p.1347-1363, 1997. 

KROES, Y.; VAN MALE, J.P. Reproductive lifetime of sows in relation to economy of 

production. Livestock Production Science, v.6, p.179-183, 1979. 

KUIPER, C.J.; HAAS, A.J. Some aspects of artificial insemination in a industrial 

breeding and production program. In: International Pig Veterinary Society, 

Copenhagen, p.36, 1980. 

KUMMER, R.; BERNARDI, M.L.; SCHENKEL, A.C.; AMARAL FILHA, W.S.; 

WENTZ, I.; PATTERSON, J.L.; BELTRANENA, E.; FOXCROFT, G. The effect of gilt 

age at first estrus and breeding on third estrus on sow body weight changes and long‑term 

reproductive performance. Journal of Animal Science, v.88, p.2500-2513, 2010. 

LANGENDIJK, P.; SOEDE, N.M.; KEMP, B. Effects of boar contact and housing 

conditions on estrus expression in weaned sows. Journal of Animal Science, v.78, 

p.871-878, 2000. 



122 

LANGENDIJK P; VAN DEN BRAND H, SOEDE NM. Effect of boar contact on 

follicular development and on estrus expression after weaning in primiparous sows. 

Theriogenology, v.54, p.1295-1303, 2000. 

LE DENAMAT, M.; DAGORN, J.; DUFOUR, F. Observations sur les troupeaux 

conduits em bandes espacées de trois semaines. Journées de Recherche Porcine en 

France, I.T.P. Ed. Paris, v.16, p.135-144, 1984. 

LEGAULT, C. Déterminisme génétique de la précocité sexuelle, du taux d’ovulation et 

du nombre d’embryons chex la truie primipare: héritabilité, effet d’hétérosis. Journées 

de Recherche Porcine en France, v.5, p.147-154, 1973a. 

LEGAULT, C.; DAGORN, J. Incidence de l’age a la premiere mise-bas sur la 

productivité de la truie. Journées de Recherche Porcine em France, I.T.P. Ed. Paris, 

v.5, p.227-237, 1973b. 

LEGAULT, C.; CARITEZ, J.C. L’expérimentation sur le porc chinois en France: I – 

Performances de reproduction en race purê et en croisement. Genetics Selection 

Evolution, v.15, p.225-240, 1983. 

LEITÃO CCF, BRITO IR, FROTA IMA, SILVA JRV. Importância dos fatores de 

crescimento locais na regulação da foliculogênese ovariana em mamíferos. Acta 

Scientifiae Veterinaria, v.37, p.215-224, 2009. 

LEMAN, A.D. Optimazing farrowing rate and litter size and minimizing nonproductive 

sow days. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, v.8, p.609-

621, 1992. 

LEVASSEUR, M.C. Thought on puberty. Initiation of gonadotropic function. Annals of 

Biology and Animal Biochimy and Biophysic, v.17, p.345-361, 1977. 

LOVE, R.J.; EVANS, G.; KUPLIEC, C. Seasonal effects on fertility in gilts and sows. 

Journal of Reproduction and Fertility, suppl.48, p.191-206, 1993. 

LUCIA JR., T. Efficiência reprodutiva em fêmeas suínas. Revista Brasileira de 

Reprodução Animal, v.23, p.21-33, 1999. 

LUCIA JR., T. Impacto de políticas de reposição e descarte sobre o desempenho durante 

a vida reprodutiva em matrizes suínas. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.28, 

n.5, p.241-252, 2004. 

LUCIA JR., T.; DIAL, G.D.; MARSH, W.E. Estimation of lifetime productivity off 

emale swine. Journal of American Veterinary Medicin Association, v.214, p.1056-

1059, 1999. 

LUNAS, T. Distribution of oestrone and oestradiol-17β in sow ovaries. Acta 

Endocrinológica, v.44, p.529-535, 1963. 

MADEJ, A.; BRANDT, Y.; EINARSSON, S. Endocrine dynamics associated with 

follicle development in pigs: a review. Animal Reproduction, v.6, p.135-143, 2009. 



123 

MAGNABOSCO, D. Influência da suplementação de lisinha no terço final da 

gestação sobre o desempenho de primíparas suínas e sua leitegada, 2011. 55p. 

(Dissertação de Mestradro em Ciência Animal) - Faculdade de Veterinária da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

MARSH, W.E.; VAN LIER, P.; DIAL, G.D. A profile of swine production in North 

America: I. PigChamp® breeding herd data analysis for 1990. In: International Pig 

Veterinary Society Congress, 12, 1992, The Hague. Proceeding . . .  The Hague: IPVSC, 

p.584, 1992. 

MARTINAT-BOTTÉ, F.; DAGORN, J.; TERQUI, M.; DANDO, P. Effect of 

confinement, climatic conditions and litter parity on seasonal variations of the fertility 

rate and prolificacy. Annales de Recherche Vétèrinaire, v.15, p.165-172, 1984. 

MARTINAT-BOTTÉ, F.; BARITEAU, F.; FORGERIT, Y.; MACAR, C.; MOREAU, 

A.; TERQUI, M.; SIGNORET, J.P. Introduction des cochettes dans l’élevage en bandes 

– 1. Déclenchement de la puberté. Journées de Recherche Porcine en France, v.21, 

p.121-124, 1989. 

MARTINAT-BOTTÉ, F.; RICHARD, D.; MAUREL, M.C.; PLAT, M.; DESPRÉS, P.; 

LOCATELLI, A.; GODET, G.; LANDREVIE, J.; BUSSIÈRE, J.; RENAUD, G.; 

TERQUI, M. Relations entre les taux plasmatiques de LH, de progestérone, l’échographie 

d’ultrassons et le moment d’ovulation chez la coclhette. Journée de Recherche Porcine 

en France, v.27, p.57-62, 1995a. 

MARTINAT-BOTTÉ, F.; BARITEAU, F.; FORGERIT, Y.; MACAR, C.; POIRIER, P.; 

TERQUI, M. Synchroniztion of oestrus in gilts with altrenogest-effects on ovulation rate 

and foetal survival. Animal Reproduction Science, v.39, p.267-274, 1995b. 

MARTINAT-BOTTÉ, F.; RENAVO, G.; MADE, F.; COSTIOU, P.; TERQUI, M. 

Ultrasonography and reproduction in swine. Paris: INRA, 2000, 103p. 

MARTINEZ, E. Efecto del aparato genital de la primeriza sobre la productividad de 

la cerda. In: Simposium International de Reproducción e IA Porcina, 6. Madrid, anais, 

p.l63-172, 1999. 

MAULEON, P. Déroulement de l’ovogénèse compare chez différents mammifères 

domestiques. Procedings of IV International Congress on Animal Reproduction, The 

Hague, v.2, p.348-354, 1961. 

McCAUGHEY, W.J. Pregnancy diagnosis in sows: A comparison of the vaginal biopsy 

and doppler ultrasound techniques. Veterinary Record, v.105, p.255-258, 1979. 

McENTEE, K.S. Reproductive Pathology, New York State Veterinary College, 1973. 

159p. (Course, 938 Mimeio). 

MAC PHERSON, R.M.; DEB HOVELL, B.; JONES, A.S. Animal Science, v.24, n.3, 

p.333-342, 1977. 



124 

MEAT and LIVESTOCK COMMISSION. Fertility to artificial insemination versus 

natural mating in pigs. In: ANNUAL REPORT, 13, 1980. Bletchely. Annals … 1980, 

36p. 

MEDURI, G.; VUHAI-LUUTHI, M.T.; JOLIVET, A.; MILGROM, E. New functional 

zonation in the ovary as shown by immunochemistry of luteinizing hormone receptor. 

Endocrinology, v.131, p.366-373, 1992. 

MEREDITH, M.J. Clinical examination for the ovaries and cervix of the sow. Veterinary 

Record, v.101, p.70-74, 1977. 

MEREDITH, M.J. Retained fetus in sow. Veterinary Record, v.103, p.53-54, 1978. 

MEREDITH, M.J. M.J. Clinical techiniques for the examination of infertile sows. In: 

Pig Veterinary Society, v.8, p.43-53, 1981. 

MORBECK, D.E.; ESBENHSHADE, K.L.; FLOWERS, W.L.; BRITT, J.H. Kinetics of 

follicle growth in the prepubertal gilt. Biology of Reproduction, v.47, p.485-491, 1992. 

MOREIRA, F.R.C.; TONIOLLI, R.; JATAHY, P.C.; SANTOS, B.S. Diferentes 

diluidores na conservação do sêmen do varrão. Revista Ciência e Tecnologia, v.2, p.63-

67, 2000. 

MORETTI, M.; SASSI, A.; DALLARI, L. Comparison of natural mating with artificial 

insemination on modern pig farm. Rivista Zootecnia Veterinaria, v.6, p.529-534, 1975. 

MOYA, A.; HERNANDEZ, J.J.; HERNANDEZ, M. Influência de la concentración 

espermática en la fertilidad de puercas inseminadas com semen fresco en dos epocas del 

año. Revista Cubana Ciencias Veterinarias, v.22, p.11-20, 1991. 

NAKANO, R.; AKAHORI, T.; KATAYAMA, K.; TOJO, S. Binding of LH and FSH to 

porcine granulosa cells during folicular maturation. Journal of Reproduction and 

Fertility, v.51, p.23-27, 1977. 

NALBANDOV, A.V. Problens in swine reproduction. Veterinary Medicin, v.45, n.12, 

p.477-479, 1950. 

NALBANDOV, A.V. Anatomic and endocrine causes of sterility in female swine. 

Fertility and Sterility, v.3, n.2, p.100-115, 1952. 

NALBANDOV, A.V. Reproductive physiology of mammals and birds. 3ª ed., São 

Francisco. W.H. Freeman and Company, 1976. 334p. 

NRC. National Research Council. Nutriente requirements of swine. In: XX Review Ed. 

National Academic Press, Whashington DC, 1998. 

NISSEN, A.K.; SOEDE, N.M.; HYTTEL, P. The influence of time of insemination 

relative to time of ovulation on farrowing frequency and litter size in sows, as investigated 

by ultrasonography. Theriogenology, v.47, p.1571-1582, 1997. 

OJEDA, S.R.; ANDREWS, W.W.; ADVIS, J.P.; SMITH WHITE, S. Recent advances in 

the endocrinology of puberty. Endocrine Review, v.1, p.228-257, 1980. 



125 

OXENDER, W.D.; COLENBRANDER, B.; VAN DE WIEL, D.F.M.; WENSING, 

C.J.G. Ovarian development in fetal and prepubertal pigs, Biology of Reproduction, 

v.21, n.3, p.715-721, 1979. 

PATTERSON, J.L.; WILLIS, H.J.; KIRKWOOD, R.N. Lack of an effect of prostaglandin 

injection at estrus onset on the time of ovulation and on reproductive performance in 

weaned sows. Theriogenology, v.56, p.913-921, 2001. 

PATTERSON, J.L.; WILLIS, H.J.; KIRKWOOD, R.N.; FOXCROFT, G.R. Impact of 

boar exposure on puberty attainment and breeding outcomes in gilts. Theriogenology, 

v.57, p.2015-2025, 2002. 

PERRY, J.S.; POMEROY, R.W. Abnormalities of the reproductive tract of the sow. 

Journal of Agricultural Science, v.47, n.2, p.238-248, 1956. 

PIGCHAMP®. Report 1997: Tranforming data into knowledge. Saint Paul, MN: 

University of Minesota, p.3-35, 1997. 

POLGE, C. Artificial insemination in pigs. Veterinary Record, v.68, p.62-67, 1956. 

POLSON, D.D.; DIAL, G.D.; MARSH, W.E. A biological and financial 

characterization of nonproductive days. In: International Pig Veterinary Society 

Congress, 11th, Lausanne. Proceeding ... Lausanne: IPVS, p.372, 1990. 

POLSON, D.D.; DIAL, G.D.; MARSH, W.E. PigChamp® herd performance: ranking of 

farms by pigs weaned/female/year. Recent Advances in Swine Production Health, v.1, 

p.231-242, 1991. 

POLSON, D.D.; DIAL, G.D.; MARSH, W.E. A survey of North American swine 

breeding herdes using the PigChamp® information system. II. Associations between 

biological productivity and physical production system values. In: International Pig 

Veterinary Society Congress, 12, 1992, The Hague. Proceeding . . . The Hague, IPVSC, 

p.594, 1992. 

POMEROY, R.W. Infertility and neonatal mortality in the sow. Journal of Agricultural 

Science, v.54, n.1, p.57-66, 1960. 

POPE, W.F. Embryonic mortality in swine. In: Embryonic mortality in domestic 

Species, Eds. ZAVY, M.T.; GEISERT, R.D., Boca Raton, Florida, p.53-77, 1994. 

PORTER, M.B.; BRUMATED, J.R.; SITES, C.K. Effect of prolactin on follicle-

stimulating hormone receptor binding and progesterone production in cultured porcine 

granulosa cells. Fertility and Sterility, v.73, p.99-105, 2000. 

PRANGE, H.; STEINMETZ, G.; SCHINDLER, W. Untersuchungen uber erkrankungs 

und abgangsursachen bei jungsanen unter konzentrierten haltungsbedingungen. 

Angiwandte Tierhygiene, v.2, p.129-191, 1972. 

PRUNIER, A. Physiologie du développement sexuel de la jeune truie. Journées de 

Recherche Porcine en France, I.T.P. Ed. Paris, v.17, p.123-138, 1985. 



126 

PRUNIER, A. Influence de la présentation au verrat sur l’âge à la puberté des truies. 

UNRA Prodution Animale, v.2, n.1, p.65-72, 1989. 

PRUNIER, A. Influence of age at nutritional restriction on growth and sexual 

development of gilts. Reproduction, Nutrition and Development, v.31, p.647-653, 

1991. 

PRUNIER, A.; ETIENNE, M. Effects of confinement on attainment of puberty in gilts. 

Annales de Recherches Vétèrinaires, v.15, p.159-164, 1984. 

PRUNIER, A.; CARITEZ, J.C.; BONNEAU, M. Développement de l’appareil genital 

des porcs mâles et femelles et évolution de la teneur em androstérone du tissu adipeux 

des verrats de races européenne ou chinoise. Annales de Zootechinie, v.36, p.49-58, 

1987. 

PRUNIER, A.; QUESNEL, H. Influence of the nutricional status on ovarian development 

in female pigs. Animal Reproduction Science, v.60/61, p.185-197, 2000a. 

PRUNIER, A.; QUESNEL, H. Nutritional influences on the hormonal control of 

reproduction in female pigs. Livest Production Science, v.63, p.1-16, 2000b. 

QUESNEL, HL; BOULOT, S.; LE COZLER, Y. Les variations saisonnières des 

performances de reproduction chez la truie. INRA, Prodution Animale, v.18, n.2, p.101-

110, 2005. 

QUESNEL, H. Nutritional and lactational effects on follicular development in the pig. 

Society of Reproduction and Fertility, Suppl.1, v.66, p.121-134, 2009. 

RAL, G.; ANDERSON, K.; KIHLBERG, M. Kullstorlek vid artificiaell insemination och 

naturlig parming i suggkontrollen. Lantbrukshoegsk. Medd. Ser. A., v.2881, p.379, 

1977. 

RASBECH, N.D. A review of the reproductive failure in swine. British Veterinary 

Journal, London, v.125, n.12, p.599-616, 1969. 

RATH, D.; JOHNSON, L.A.; WEITZE, K.F.  Boar semen preservation III, In: 

International Conference Deeping Freezing of Boar Semen, 31, Reproduction of 

Domestic Animal, 1996, Berlin (Suppl. 1), Annals … Berlin, p.342. Abstracts. 

RIBEIRO-AZEVÊDO, D.M.M.; TONIOLLI, R. Água de coco estabilizada suplementada 

com antibióticos e ácido 3-indol acético na conservação do sêmen de caprinos Marota. 

Ciência Animal, v.9, n.1, p.37-42, 1999. 

RIGBY, J.P. The lenght of the uterine horn and fallopian tube in the sow. Reserach 

Veterinary Science, London, v.9, n.6, p.551-557, 1968. 

RYDHMER, L.; JOHANSSOM, K.; ELIASSON-SELLING, L. A genetic stuty of 

pubertal age, litter traits, weight loss during lactation and relation to growth and leanness 

in gilts. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A, Animal Science, v.42, p.211-219, 

1992. 



127 

SAACK, R.G.; DALTON, J.C.; NADIR, S.; NEBEL, R.L.; BAME, J.H.  Relationship of 

seminal traits and insemination time to fertilization rate and embryo quality. Animal 

Reproduction Science, v.60/61, p.663-677, 2000. 

SCHEID, I.R. Commercial swine artificial insemination in Brazil: Development and 

current use. Reproduction Domestic Animal, v.26, p.299-301, 1992. 

SCHILLE, V. The bovine corpus luteum. Theriogenology, v.45, n.7, p.1265-1428, 1996. 

SCHUKKEN, Y.H.; BUURMAN, J.; HUIRNE, R.B.M. Evaluation of optimal age at first 

conception in gilts from data collected in comercial swine herds. Journal of Animal 

Science, v.72, p.1387-1392, 1994. 

SEM AUTOR. Os dez pontos mais importantes para melhorar os índices reprodutivos. 

Suínos & Cia, ano VI, n. 29, p.50-53, 2009. 

SCOFIELD, A.M.; CLEGG, F.G.; LAMMING, G.E. Embryonic mortality and uterine 

infection in the pig. Journal of Reproduction and Fertility, v.36, p.353-361, 1974. 

SESTI, L.A.C.; MORENO, A.M. Fisiologia reprodutiva da fêmea suína em sistemas 

de produção com desmame precoce segregado (DPS). In: Congresso ABRAVES, 7, 

1997, Foz do Iguaçu. Anais. . . Foz do Iguaçu, ABRAVES, p.32-40, 1977. 

SIGNORET, J.P.; MESNIL, F.; MAULLON, P. Effect of mating on the onset and 

duration of ovulation in the sow. Journal of Reproduction and Fertility, v.31, p.327-

330, 1972. 

SILOBAD, B.A. A contribution to the sterility in sow with reference to pathological 

changes established in genital organs. Veterinaria, v.20, p.375-381, 1971. 

SILVA, J.C.P. Alterações ovarianas e uterinas em porcas, 1981. 55p. (Dissertação de 

Mestrado em Medicina Veterinária) - Escola de Veterinária da Universidade Federal de 

Minas Gerais, 1981. 

SILVA, J.C.P.; CHQUILOFF, M.A.G.; VIEIRA, R.J.; CASTILHO, L.A.C. Defeitos 

congênitos nos animais domésticos: útero unicorno e duplicação parcial de corno uterino 

em porcas. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária, Belo Horizonte, v.35, p.497-

503, 1983. 

SILVA FILHO, J.M. Fisiologia e endocrinologia da porca. In: VII Simpósio 

Internacional de Reprodução e Inseminação Artificial em Suínos. Anais, Foz do Iguaçu, 

PR, p.332-337, 2000. 

SILVEIRA, P.R.S.; WENTZ, I.; FREITAS, A.R. Experiência à campo com inseminação 

artificial de suínos. Comunicado Técnico-EMBRAPA, n.16, p.13, 1980. 

SILVEIRA, P.R.S.; MUNARI, R.; WENTZ, I.; FREITAS, A.R. Fertilidade de porcas 

submetidas à inseminação artificial simples ou dupla com sêmen preservado em diluente 

Kiew. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.19, n.7, p.909-913, 1984. 



128 

SILVEIRA, P.R.S.; MUNARI, J.; SOBESTIANSKY, Y.; WENTZ, I. Comparação entre 

monta natural e inseminação artificial em suínos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 

v.21, p.311-316, 1986. 

SILVEIRA, P.R.S.; SCHEID, I. A inseminação artificial na suinocultura. Suinocultura 

Industrial, Anuário, p.22-26, 2002. 

SILVEIRA, P.R.S.; BRANDT, G.; MENDES, A. Eficiência reprodutiva: efeito das 

variações sazonais no desempenho reprodutivo de porcas. Guia Suinocultura 

Industrial, n.7, p.12-18, 2008. 

SOBESTIANSKY, J.; WENTZ, I.; DA SILVEIRA, P.R.S.; SESTI, L.A.C. Suinocultura 

Intensiva. Brasília: Embrapa-SPI, 1998. 388p. 

SOEDE NM, Hazeleger W, Gerritsen R, Langendijk P, Kemp B. Ovarian responses to 

lactation management strategies. Society of Reproduction and Fertility, Suppl.1, v.66, 

p.177-186, 2009. 

SOEDE, N.M.; KEMP, B. In synchronized pigs, the duration of ovulation is not affected 

by insemination and is not determinant for early embryonic diversity. Theriogenology, 

v.39, p.1043-1053, 1993. 

SOEDE NM, KEMP B. Expression of oestrus and timing of ovulation in pigs. Journal 

of Reproduction and Fertility, Suppl.1, v.52, p.91103, 1997. 

SOEDE, N.M.; NOORDHUIZEN, J.P.T.M.; KEMP, B. The duration of ovulation in pigs, 

studied by transretal ultrasonography, is not related to early embryonic diversity. 

Theriogenology, v.38, p.653-666, 1992. 

SOEDE, N.M.; WETZELS, C.C.H.; KEMP, B. Oestrus (standing response for boar 

and man) and ovulation in sows. In: Conference International of Boar Semen 

Preservation, 3, Mariense, 1995, Mariense, Annals … Mariense, p.293-294, 1995a. 

SOEDE, N.M.; WETZELS, C.C.H.; KEMP, B. Optimal interval between insemination 

and ovulation in sows, as judged by fertilization rate and accessory sperm count of 

day 5 embryos. In: Conference International of Boar Semen Preservation, 3, 1995, 

Mariense, Annals … Mariense, p.295-296, 1995b. 

SOEDE, N.M.; HAZELEGER, W.; BROOS, J. Vaginal temperature is not related to the 

time of ovulation in sows. Animal Reproduction Science, v.47, p.245-252, 1997. 

SOEDE, N.M.; NISSEN, A.K.; KEMP, B. Timing of insemination relative to ovulation 

in pigs: Effects on sex ratio of offspring. Theriogenology, v.53, p.1003-1011, 2000. 

SPRECHER, B.S. Diagnosis of reprodutive failure through gross examination of porcine 

tracts. Veterinary Medicin of Small Animal Clinican, v.70, n.12, p.1465-1674, 1975. 

SRIPERUMBUDUR, R.; ZORRILLA, L.; GADSBY, J.E. Transforming growth factor-

beta (TGFbeta) and its signaling components in peri-ovulatory pig follicles. Animal 

Reproduction Science, v.120, p.84-94, 2010. 



129 

STAHLBERG, R.; BORTOLOZZO, F.P.; WENTZ, I.; NAGAE, R.; SANTIN, E.; 

LAGARES, M.A. Influência da infusão transcervical de plasma seminal ou de estrógeno 

na concepção, no ciclo estral e na ovulação de porcas. Arquivo Brasileiro de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, v.53, n.2, p.1-6, 2001. 

STEIN, T.E.; DUFFY, S.J.; WICKSTROM, S. Differences in production values between 

high and low productivity swine breeding herds. Journal of Animal Science, v.68, 

p.3972-3979, 1990a. 

STEIN, T.E.; DIJKHUIZEN, A.A.; D’ALLAIRE, S. Sow culling and mortality in 

comercial swine breeding herds. Preventive Veterinary Medicin, v.9, p.85-94, 1990b. 

STOKHOF, S.; SOEDE, N.M.; KEMP, B. Vaginal mucus conductivity as mensured by 

Walsmeta MKIV does not accurately predict the moment of ovularion in sows. Animal 

Reproduction Science, v.41, p.305-310, 1996. 

STRATMAN, F.W.; SELF, H.L. Fertility studies with naturally mated or artificially 

inseminated sows. Journal Animal Science, v.21, p.647-650, 1962. 

SVENDSEN, J.; NIELSEN, N.C.; BILLE, N. Causes of culling and death in sows. 

Nordisk Veterinary Medicin, v.27, p.604-615, 1975. 

SURIYASOMBOON, A.; LUNDEHEIM, N.; KUNAVONGKRIT, A.; EINARSSON, S. 

Effect of temperature and humidity on reproductive performance of crossbred sows in 

Thailand. Theriogenology, v.65, p.606-628, 2006. 

TEIGE, J. Congenital malformations of the Mullerian ducts and sinus urogenitalis in pigs. 

Nordish Veterinary Medicin, v.9, p.609-629, 1957. 

TONIOLLI, R. Método de palpação retal como meio de diagnóstico de patologias do 

sistema genital da porca, 1986. 26p. (Dissertação de Mestrado em Zootecnia) - Escola 

de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1986. 

TONIOLLI, R. Técnica de palpação retal no diagnóstico de estruturas ovarianas e 

controle reprodutivo do rebanho suíno. Boletim de la Sociedad Venezuelana de 

Veterinários Especialistas en Cerdos, Maracay, v.04, n.1/2, p.76, 1989. 

TONIOLLI, R.; DANTAS, K.S.A.; MESQUITA, D.S.M. Diagnóstico precoce da 

gestação por palpação retal, biópsia vaginal e ultrassom na espécie suína. Boletin de la 

Socieda de Vetetinaria Venezoelana de Especialistas en Cerdos, v.4, p.78, 1989. 

Resumo. 

TONIOLLI, R. Estudo biométrico do sistema genital de leitoas pré-púberes. Lumen ad 

Viam, Fortaleza, v.2, n.1, p.269-275, 1990. 

TONIOLLI, R. Pouvoir fecondant des spermatozoïdes de verrat: amèlioration des 

conditions de conservation. 1996. 91p. (These de Doctorat en Ciences de la Vie). 

Université François Rabelais de Tours, Tours, France, 1996. 

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=182303 

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=182303


130 

TONIOLLI, R.; CAVALCANTI, S.S. Palpação retal no diagnóstico de estruturas 

ovarianas e controle reprodutivo do rebanho suíno. Revista Brasileira de Reprodução 

Animal, Belo Horizonte, v.12, n.03, p.131-135, 1988. 

TONIOLLI, R.; CAVALCANTI, S.S. Diagnóstico das alterações ovarianas pela palpação 

retal na espécie suína. Revista Brasileira de Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.14, 

n.2, p.127-134, 1990. 

TONIOLLI, R.; MOREIRA, F.R.C. Diferentes parâmetros usados na avaliação da 

fertilidade na espécie suína. Ciência Animal, v.13, n.2, p.89-97, 2003. 

TONIOLLI, R.; BARITEAU, F.; BUSSIERE, J.; COUROT, M.; COMBARNOUS, Y.  

Conservation prolongée du sperme de verrat: Dilueur JYP - fertilité et prolificité des 

truies. Journée de Recherche Porcine en France, v.27, p.67-70, 1995. 

TONIOLLI, R.; BUSSIERE, J.; COUROT, M.; MAGISTRINI, M.; COMBARNOUS, Y. 

Effect of indole-3-acetic acid (plant auxin) on the preservation at 15 °C of boar semen for 

artificial insemination. Reproduction Nutrition and Development, v.36, p.503-511, 

1996. 

TONIOLLI, R.; BUSSIERE, J.; COMBARNOUS, Y.  Congelação do sêmen do varrão: 

I. Diferentes concentrações do ácido 3-indol acético (IAA) adicionado aos diluidores. 

Ciência Animal, v.7, p.19-29, 1997a. 

TONIOLLI, R.; BUSSIERE, J.; COMBARNOUS, Y.  Congelação do sêmen do varrão: 

II. Fertilidade de marrãs inseminadas com IAA, em função do momento de ovulação. 

Ciência Animal, v.7, p.31-42, 1997b. 

TONIOLLI, R.; BUSSIERE, J.; COUROT, M.; COMBARNOUS, Y. Effet of indole-3 

acetic acid (Plant auxin) on boar sperm motility and pregnancy and prolificity rates after 

freezing and thawing. Reproduction of Domestic Animals, v.33, p.33-38, 1998. 

TONIOLLI, R.; MEDEIROS, A.L.N.; FIGUEIREDO, E.L. Morfologia dos 

espermatozóides de suíno, diluídos no diluidor de Beltsville (BTS) adicionados do ácido 

3-indol acético (IAA). Ciência Animal, v.9, n.2, p.61-65, 1999. 

TONIOLLI, R.; JATAHY, P.C.; SILVA, M.C.; MOREIRA, F.R.C. Utilização do leite 

desnatado e do ácido 3-indol acético na conservação do sêmen suíno. Ciência Animal, 

v.11, p.21-26, 2001a. 

TONIOLLI, R.; BARROS, D.Q.; JATAHY, P.C.; MORAIS, R.M.; MOREIRA, F.R.C. 

Fertilidade de porcas inseminadas: análise de diferentes parâmetros. Revista Brasileira 

de Reprodução Animal, v.25, n.3, p.446-447, 2001b. 

TURNBULL, R.W. Retained foetuses in the sow. Veterinary Record, v.76, p.764, 1964. 

VALLET, J.L.; CRISTENSON, R.K.; TROUT, W.E.; KLEMCKE, H.G. Conceptus, 

progesterone and breed effects on uterine protein secretion in swine. Journal of Animal 

Science, v.76, pl2657-2670, 1998. 

VEUN, T.L.; CRENSHAW, J.D.; CRENSHAW, T.D.; EWAN, R.C.; NELSSEN, J.L.; 

MILLER, E.R.; PETTIGREW, J.E.; ELLERSIECK, M.R. The addition of ground wheat 



131 

straw as a fiber source in the gestation diet of sows and the effect on sow and litter 

performance for three successive parities. Journal of Animal Science, v.87, p.1003-

1012, 2009. 

VIANA, W.L.; MORETTI, A.S. Perdas embrionárias e fetais em suínos. Pork World, 

n.15, p.64-66, 2003. 

VISWANATH, K.S.; RAMA, P., GANTI, S.Q. Biometrical study of female genital 

system of pigs. Indian Veterinary Journal, Madras, v.56, n.11, p.940-942, 1979. 

WABERSKI, D.; WEITZE, K.F.; GLEUMES, T.; SCHWARS, M.; WILLMEN, T.; 

PETZOLD, R. Effect of time insemination relative to ovulation on fertility with liquid 

and frozen boar semen. Theriogenology, v.42, p.831-840, 1994a. 

WABERSKI, D.; WEITZE, K.F.; LIETMANN, E.; LUBBERT zur LAGE, W.; 

BORTOLOZZO, F.P.; WILLNEM, T.; PETZOLDT, R. The initial fertilizing capacity of 

long term stored liquid boar semen following pre and post ovulatory insemination. 

Theriogenology, v.41, p.1367-1377, 1994b. 

WABERSKI D, KUNZ-SCHMIDT A, BORCHARDT NETO G, RICHTER L. Real time 

ultrasound diagnosis of ovulation and ovarian cysts in sows and its impact on 

artificial insemination efficiency. In: Proceedings of the American Society of Animal 

Science, 1999. Champaign, IL: ASAS, 1999. abstr 944. 

WARNICK, A.C.; CASIDA, L.E.; GRUMER, R.H. The nature of reproductive failures 

in repeat-breeders sows. Journal of Animal Science, v.8, p.569-577, 1949. 

WENTS, I.; PIFFER, I.A.; SILVEIRA, P.R.S.; PASQUAL, N.; SOBERTIANSKY, J. 

Diagnóstico clínico e bacteriológico de endometrites em fêmeas suínas. In: I 

Congresso Latino de Veterinários Especialistas em Suínos e II Congresso Brasileiro de 

Veterinários Especialistas em Suínos, 1985. 

WEITZE, K.F. Timing of artificial insemination and ovulation in breeding herds. In: 

Conference International of Boar Semen Preservation, 3, Mariensee, 31, 1995, Mariense, 

Proc.… Mariense, 1995, p.193-199. 

WEITZE, K.F.; LOTZ, J.H.; EVERWAND. A. Interaction between inseminate, uterine 

and ovarial function in the sow. II. Investigations into the influencing of ovulation by the 

use of sperm free media. Reproduction in Domestic Animals, v.25, p.197-204, 1990a. 

WEITZE, K.F.; RATH, D.; WILLMEN, T. Advancement of ovulation in the sow related 

to seminal plasma application before insemination. Reproduction in Domestic Animals, 

v.25, p.61-67, 1990b. 

WEITZE, K.F.; WAGNER-RIETSCHEL, D.; RICHTER, L.; KRIETER, J.  The onset of 

heat weaning, heat duration and ovulation as major factors in artificial insemination 

timing in sows. Reproduction of Domestic Animal, v.29, p.433-443, 1994. 

WEITZE, K.F.; WABERSKI, D.; WAGNERRIETSCHEL, D.; RICHTER, L.; 

KRIETER, J. The onset and duration of estrus and the time of ovulation in 



132 

primiparus sows. In: Conference International of Boar Semen Preservation, 3, 1995b, 

Mariense, Annals … Mariense, 1995, p.301. (abstract) 

WENTZ, I.; BORTOLOZOO, F.P. Como preparar uma marrã para uma boa vida 

reprodutiva. In: Seminário Internacional de Suinocultura, 4. 1999. São Paulo, Anais, 

Embrapa-CNPSA, Concórdia, p.57-70, 1999. 

WETTEMANN, R.P.; BAZER, F.W. Influence of environmental temperature on 

prolificavy of pigs. Journal of Reproduction and Fertility, suppl.33, p.199-208, 1985. 

WHITLEY, N.C.; MOORE, A.B.; COX, N.M. Comparactive effects of insulin and 

porcine somatotrpin on postweaning folicular development in primiparous sows. Journal 

of Animal Science, v.76, p.1455-1462, 1998. 

WIGGINS, E.L.; CASIDA, E.L.; GRUMMER, R.H. The incidence of female genital 

abnormalities in swine. Journal of Animal Science, v.9, p.269-277, 1950. 

WILLIAMS, S. Avanços na reprodução suína. Suínos & Cia, n.51, p.28-34, 2014. 

WILLEMSE, A.H.; BOENDER, J.  The relation between the time of insemination and 

fertility in gilts. Tijdschreser Diergeneeskding, v.92, p.18-34, 1967. 

WILSON, M.R.; FRIENDSHIP, R.M.; MCMILLAN, I. A survey of productivity and its 

component interrelationship in Canadian swine herds. Journal of American Science, 

v.62, p.576-582, 1986. 

WOLLMANN, E.B.; BORTOLOZZO, F.P.; WENTZ, I.; BENEMANN, P.; 

BORCHARDT NETTO, G.; MENDONÇA, F. Efeito do coletador no número de 

espermatozóides ejaculados em duas centrais de inseminação artificial de suínos. In: 

Congresso Brasileiro de Veterinários Especialistas em Suínos, 10, 2001, Porto Alegre. 

Anais ... Porto Alegre, p.231-232. 

WRATHAL, A.E. Ovarian disorders in the sow. The Veterinary Bulletin, Farnhan 

Royal, v.50, n.4, p.253-270, 1980. 

XUE, J.L.; DIAL, G.D.; MARSH, W.E.; DAVIES, P.R. Multiple manifestations of 

season on reprosductive performance of comercial swine. Journal of American 

Association, v.204, p.1486-1489, 1994. 

YOKOO M, KIMURA N, SATO E. Induction of oocyte maturation by hyaluronan-CD44 

interaction in pigs. Journal of Reproduction and Development, v.56, p.15-19, 2010. 

ZIVKOVIC, S.; TEODOROVIC, M.; KOVCIN, S. Longevity of sows according th the 

manegement in large units. World Review of Animal Production, v.22, p.11-15, 1986. 

 

  



133 

Capítulo 7 

DIAGNÓSTICO PRECOCE DA GESTAÇÃO 
 

7.1. INTRODUÇÃO 

O custo de uma fêmea não prenhe que retornou ao estro, gera prejuízo às 

granjas suinícolas. Logo, é importante a utilização de um método precoce para a detecção 

destas fêmeas o mais cedo possível. Várias são as técnicas utilizadas para o diagnóstico 

da gestação em porcas, tais como: radiografias, testes hormonais, testes hematológicos, 

biópsia vaginal, diagnóstico ultrassônico da vida fetal e palpação retal. Vários estudos já 

foram realizados comprovando a possibilidade de utilização de tais métodos para o 

diagnóstico precoce da gestação na espécie suína. Os métodos visuais não específicos 

incluem a ausência de cio, desenvolvimento da glândula mamária e aumento do volume 

abdominal, tendo apenas uso prático em estágios mais avançados da prenhez. 

Uma detecção precisa e precoce de porcas gestantes e não gestantes, permite 

uma melhor performance reprodutiva da criação, diminuindo o número de fêmeas não 

produtivas dentro de uma granja. Os métodos visuais não específicos como o não retorno 

das fêmeas ao cio dentre outros, é um método de diagnóstico da gestação que não satisfaz 

as necessidades das modernas criações suinícolas, tendo uma aplicação tardia. Devido a 

isto, tem-se aumentado a necessidade de métodos mais seguros, precisos e precoces, a 

fim de se medir o status reprodutivo do rebanho. 

Várias são as vantagens advindas do diagnóstico precoce da gestação na 

espécie suína, sendo as principais a detecção precoce de falhas na concepção, a 

possibilidade de venda de fêmeas com certificado de prenhez, o aumento na pressão de 

produção e a descoberta precoce da infertilidade do varrão ou de erros nas modalidades 

de salto ou inseminação artificial. 

Um aumento do número de falsas gestações, devido a técnicas como a 

inseminação artificial, sincronização de cio, desmama precoce e fatores ambientais, tem 

aumentado a necessidade de um diagnóstico de gestação mais preciso e precoce. Quando 

as fêmeas cobertas não retornam ao cio são consideradas gestantes, sendo este um método 

diagnóstico que não satisfaz as necessidades das criações modernas e por isto tem 

aumentado a procura por métodos mais seguros, precisos e precoces. As principais 

vantagens advindas do diagnóstico precoce da gestação na espécie suína são: detecção 

precoce de falhas na concepção; possibilidade de venda de fêmeas com certificado de 

prenhez; aumento na pressão de produção; descoberta precoce da infertilidade do varrão 

ou de erros nas modalidades de saltos. 

A utilização de um método precoce de diagnóstico de gestação é importante 

na suinocultura, já que se faz necessário que fêmeas não prenhez sejam detectadas o mais 

cedo possível a fim de serem inseminadas, tratadas ou descartadas. Uma fêmea não-

prenhe apresenta um maior número de dias improdutivos e tal fato implica em aumento 

no custo de produção da granja. Assim, o diagnóstico precoce de gestação torna possível 
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o retorno mais eficiente do capital empregado na criação. Com isso, a procura por 

métodos mais confiáveis, precisos e precoces de diagnóstico de gestação tem aumentado, 

sendo importantes na redução de custos e no retorno econômico com a resolução de 

problemas de fertilidade. 

O método deve ser acurado, barato, rápido e fácil de ser realizado, podendo 

ser aplicável precocemente durante o período gestacional, além de ser altamente 

específico e sensível. Vários são os métodos para o diagnóstico precoce da gestação: 

palpação retal, biópsia vaginal, testes hormonais e hematológicos, além dos métodos 

ultrassonográficos doppler, eco ultrassom e ultrassonografia modo-B. 

Alguns experimentos foram realizados comparando o eco ultrassom com a 

biópsia vaginal e a palpação retal; o doppler com a palpação retal; o doppler com a 

ultrassonografia modo-B. Os métodos ultrassonográficos têm se mostrado bastante 

eficientes no diagnóstico precoce de gestação em comparação aos demais métodos. 

Contudo, não foram realizados estudos comparativos entre as três técnicas 

ultrassonográficas, a fim de se determinar qual delas melhor se aplica às condições 

rotineiras de trabalho das granjas de produção comercial de suínos. Desta forma, neste 

trabalho teve-se como objetivo comparar a eficácia dos diferentes métodos 

ultrassonográficos no diagnóstico precoce da gestação em suínos. 

Os animais devem ser acompanhados durante toda a gestação. Podem ser 

estabelecidos os seguintes resultados: a) Positivo = animais prenhes detectados pelo 

exame e depois confirmados pelo parto; b) Falso positivo = animais não prenhes 

diagnosticados como positivos pelo exame e posteriormente apresentando retorno ao cio; 

c) Falso-negativo = animais prenhes não detectados pelo exame e depois confirmados 

pelo parto e d) Negativo = animais não prenhes detectados pelo exame ultrassonográfico 

e depois confirmados pelo retorno ao cio. 

Métodos como o diagnóstico ultrassônico e a palpação retal, para o uso 

rotineiro à nível de granjas comerciais, podem se mostrar eficientes e de uso prático. Eles 

proporcionam o conhecimento dos resultados de imediato, logo após a realização do 

exame, sem necessidade de novos exames, envio de material à laboratório ou esperas 

adicionais. 

 

 

7.2. DIFERENTES TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS 

7.2.1. Imagens radiográficas: 

Baseiam-se na observação do esqueleto dos fetos, através da utilização da 

técnica do raio X. 

 

7.2.2. A biópsia vaginal 

Consiste em se determinar mudanças no epitélio vaginal, sendo a espessura 

do epitélio medida com auxílio de ocular micrométrica ZEISS Kpl Wlox, acoplada à 

objetiva de 100x. As características a serem avaliadas são as seguintes: 01. Número de 

fileiras celulares; 02. Presença de criptas e infiltrado leucocitário; 03. Características da 
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membrana basal; 04. Presença de mitoses celulares. Fêmeas gestantes apresentam as 

seguintes características: 01. Epitélio vaginal baixo, com 2 a 3 camadas celulares; 02. 

Ausência de criptas e de infiltrado leucocitário; 03. Núcleos bem corados e regulares; 04. 

Ausência de mitoses. 

Fragmentos da mucosa devem ser retirados e fixados em uma solução de 

formol 10%, em seguida diafanizados, incluídos em parafina, cortados em micrótomo e 

corados pela técnica da histologia clássica da hematoxilina e eosina (HE), para 

microscopia óptica. Uma fêmea gestante apresenta as seguintes características: (1) 

ausência de mitoses; (2) epitélio com duas a cinco fileiras de células; (3) elevações 

epiteliais ausentes, bem como formação de criptas e infiltrado leucocitário e (4) 

irregularidade no arranjo dos núcleos. 

O uso da biópsia vaginal como método de diagnóstico precoce da gestação, 

mostra-se altamente precisa, alcançando 100% de acerto em todos os períodos avaliados 

(21 a 27; 28 a 34; 35 a 41; 42 a 48 e acima de 49 dias de gestação). Este nível de acerto 

diagnóstico já foi obtido com o uso dessa técnica por diferentes autores, comprovando 

sua eficácia. 

Apesar de apresentar como principal característica, a alta precisão, ela não 

tem um caráter prático para ser usada como rotina de trabalho a nível de granjas 

comerciais, apesar de alguns autores a indicarem para uso à campo. 

São diversas as razões que suportam esta afirmativa, e se baseiam nas 

seguintes características: 01. Necessidade de laboratório especializado; 02. Necessidade 

de profissional com experiência em técnicas histológicas e interpretação das 

características da mucosa vaginal; 03. Algumas biópsias (7,7%) precisam ser repetidas 

devido ao fato de que após o corte histológico, montagem da lâmina e coloração, não 

havia presença de epitélio. Isto pode ser explicado, devido ao fato da biópsia não ter sido 

feita de forma correta, ou a mesma não ter sido posicionada de forma precisa no bloco de 

parafina visando o corte histológico; 04. O resultado do exame não pode ser dado 

imediatamente após a coleta de material, levando de 3 a 4 dias para ficar pronto; 05. A 

biópsia provocou um pequeno sangramento em alguns animais (3,5%), fato este que 

obriga a se fazer uma infusão vaginal com produto antisséptico/antibiótico, a fim de se 

prevenir o aparecimento de uma infecção secundária. Este tipo de problema não agrada 

ao proprietário dos animais. 

De qualquer forma, com a finalidade de se emitir um laudo ginecológico com 

a finalidade de venda de fêmeas com certificado de prenhez, a biópsia vaginal é um 

método altamente indicado devido à sua precisão diagnóstica. 

 

7.2.3. Os testes hormonais 

São utilizados para o diagnóstico precoce da gestação, tais como a medida de 

estrona fetal e a dosagem de sulfato de estrona na urina. Esses testes, podem ser 

satisfatórios por sua especificidade, precisão e sensibilidade no diagnóstico precoce da 

gestação na espécie suína, podendo também ser utilizados em trabalhos de rotina em 

granjas suinícolas. Estes testes necessitam de envio de material para laboratório o que 
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aumenta os custos, trazendo trabalho adicional e não fornecendo o resultado 

imediatamente. 

 

7.2.4. O teste sanguíneo 

É mais um dentro da diversidade de testes para predizer a gestação na espécie 

suína, no qual procura-se detectar o fluxo de sangue da artéria ovariana, que possui uma 

correlação positiva com a concentração de progesterona no sangue sistêmico, mas 

também necessita de testes laboratoriais acarretando custos e tempo adicionais. 

 

7.2.5. O diagnóstico ultrassônico 

Essa técnica usada em matrizes prenhas, também tem sido registrada como 

um meio diagnóstico fácil, rápido e de resultados imediatos. Ele é feito por três tipos de 

aparelhos: 

7.2.5.1. Sistema Eco-ultrassônico 

Envia para dentro do animal uma onda de alta frequência, que reflete no útero 

distendido pelo líquido amniótico e capta de volta o eco formado. No sistema eco 

ultrassônico, o exame deve ser utilizado preferencialmente pela manhã, com os animais 

apresentando a bexiga urinária vazia, evitando-se desta forma possíveis resultados falso 

positivos. 

O animal deve ser examinado em posição de estação e o aparelho utilizado 

dos dois lados do flanco, com o eletrodo sendo posicionado na parte mais ventral, logo 

abaixo da prega da virilha, na direção do 2º ou 3º pares de mamas abdominais. O eletrodo 

deve sempre estar posicionado em posição cranial e transversal ao eixo longitudinal do 

corpo do animal. A direção caudal não deve ser utilizada a fim de se evitar o contato com 

o conteúdo da bexiga urinária, que poderá interferir no resultado do exame. 

O resultado positivo de gestação é considerado pelo surgimento dos sinais 

audiovisuais (luz e campainha), provenientes do retorno do raio ultrassônico ao se chocar 

ao útero repleto de líquidos amniótico e alantoidiano. Na fêmea onde não há sinal 

audiovisual, esta é diagnosticada como negativa. A fim de minimizar o número de 

possíveis falso-positivos, deve-se permitir que as fêmeas urinem antes da realização dos 

exames, bem como evitar o posicionamento do eletrodo em direção caudal para não 

permitir o contato com a bexiga urinária. Quando as fêmeas urinam logo após o exame, 

o mesmo deve ser repetido a fim de se confirmar o resultado anterior, proporcionando 

uma maior confiabilidade no resultado do exame. 

A porcentagem de acerto obtida no diagnóstico precoce, examinando-se os 

dois flancos do animal e nos períodos que variam entre 21 a 27; 28 a 34; 35 a 41; 42 a 48 

e acima de 49 dias de gestação, são os seguintes: 01. Flanco direito = 96,6%; 97,3%; 

100,0%; 98,0% e 98%, respectivamente; 02. Flanco esquerdo = 80,0%; 93,3%; 94,6%; 

94,6% e 96,0%, respectivamente. O lado direito do flanco, mostrou sempre porcentagens 

de acerto maiores do que o lado esquerdo, sendo sua escolha mais indicada para este tipo 

de exame. Essa diferença na precisão da aplicação do aparelho de ultrassom, entre os dois 

flancos da fêmea, não pode ser explicada. 
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7.2.5.2. Sistema Doppler Ultrassônico 

Ele diagnostica a circulação fetal por meio da ampliação de sinais 

ultrassônicos, procedentes do fluxo sanguíneo do coração do feto, o frêmito dos vasos do 

cordão umbilical e dos vasos uterinos, bem como o frêmito da artéria uterina média. 

O exame pelo sistema doppler ultrassônico (Rotcher Protector) é realizado 

por um eletrodo, lubrificado com gel próprio para ultrassonografia, posicionado na região 

do flanco (baixo ventre do animal), caudal ao umbigo, aproximadamente no ponto entre 

a articulação fêmur-tíbio-patelar e a última costela, abaixo da virilha, lateralmente aos 

três últimos pares de tetas abdominais. O diagnóstico positivo é determinado pela 

presença de sons emitidos pelo frêmito da artéria uterina média, batimentos cardíacos 

fetais e/ou pelo fluxo sanguíneo do cordão umbilical. O diagnóstico é considerado 

negativo pela ausência dos mesmos. Os dois lados do ventre da fêmea devem ser 

examinados, preferencialmente com o animal em pé. A manutenção da fêmea o mais 

calma possível, de forma a facilitar a identificação dos sons procurados para o 

diagnóstico, bem como o treinamento prévio do examinador, é sempre recomendado para 

uma melhor acurácia do aparelho. 

 

7.2.5.3. Sistema Ultrassom em Tempo Real (Modo-B) 

Para a ultrassonografia modo-B, pode ser utilizado um aparelho Shimatzu 

SDL 32 com transdutor de 3,5 MHz, lubrificado com gel próprio para ultrassonografia. 

O transdutor deve ser posicionado na região do flanco, caudal ao umbigo, 

aproximadamente no ponto entre a articulação fêmur-tíbio-patelar e a última costela, 

lateral às tetas abdominais. Para a realização do exame, a sonda precisa ser direcionada 

ao útero para a visualização das vesículas embrionárias. O diagnóstico positivo é 

determinado pela presença destas vesículas, representadas por estruturas anecóicas 

(escuras) circulares ou de contorno irregular, com ou sem a presença de embriões 

(estruturas ecogênicas, dentro das vesículas). O diagnóstico negativo é determinado pela 

ausência destas estruturas. 

 

7.2.6. A técnica da palpação retal 

Esta técnica pode também ser utilizada para essa finalidade e tem diversas 

vantagens, sendo um teste muito simples e rápido, e não exige gastos com instrumentos 

ou análises laboratoriais. Ela se baseia na verificação do frêmito da artéria uterina média, 

bem como a relação entre o seu diâmetro e o da artéria ilíaca interna. Quando é 

identificado a presença do frêmito da artéria uterina média, o diagnóstico é positivo; no 

caso do diâmetro dessa mesma artéria, quando verificado que ele é igual ou maior do que 

o da artéria ilíaca interna, a fêmea é considerada gestante. A palpação retal deve ser feita 

com as fêmeas em pé, usando-se luva longa e lubrificada. Utiliza-se a mão direita para se 

palpar o lado esquerdo do genital e a mão esquerda para o exame do lado direito do 

genital. 

O método de palpação retal empregado no diagnóstico de gestação de porcas 

tem sido descrito por diversos autores, porém seu uso pode ser um pouco restrito. Mesmo 
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assim tal tecnologia ainda é muito incipiente se comparada ao que se faz na prática com 

a égua e a vaca, e possivelmente a sua pouca utilização deve ser devido ao menor valor 

venal das fêmeas suínas, quando comparadas com outras espécies animais, e também às 

facilidades de reposição de animais no plantel. 

Inicialmente retira-se as fezes contidas no reto da fêmea, sendo o braço do 

examinador revestido por luva plástica de cano longo e lubrificada com óleo vegetal. Não 

se deve pressionar com muita força, durante o exame, a artéria uterina média, a fim de se 

evitar a produção de um frêmito passageiro (falso) da mesma. Na comparação dos 

diâmetros das duas artérias, a artéria uterina média tem uma posição ascendente crânio 

caudal, enquanto a ilíaca interna tem uma posição descendente. Quando se detecta um 

diâmetro da artéria uterina igual ou superior ao da ilíaca, isto é indicativo de uma gestação 

em curso. 

Ela é uma técnica considerada como eficiente, com acuidade de 78% quando 

realizada entre o 25º e o 28º dias após a cobrição ou inseminação da fêmea, chegando a 

resultados de 91% quando feita após o 29º dia, sendo considerada uma técnica com 

resultados satisfatórios para a detecção do frêmito da artéria uterina média. 

O diagnóstico da gestação através da identificação do frêmito da artéria 

uterina média, pode ser prejudicado pelo fato de se encontrar animais comprovadamente 

gestantes que não apresentam esta característica, particularmente nos períodos iniciais da 

gestação (entre 21 e 35 dias). Desta forma, a presença dessa característica não pode ser 

considerada boa, quando se quer um diagnóstico precoce de gestação, com alta precisão. 

Pode-se comprovar também, que quando se pressiona muito a artéria uterina média, 

provoca-se o aparecimento de um frêmito, entretanto, de caráter transitório entre a 

oclusão e a liberação do vaso, podendo o mesmo acontecer na artéria ilíaca interna. 

As porcentagens de acerto no diagnóstico precoce da gestação, obtidos 

através da técnica da palpação retal, em diferentes períodos (21 a 27; 28 a 34; 35 a 41; 42 

a 48 e acima de 49 dias), são, respectivemente, os seguintes: 72,0%; 88,0%; 98,0%; 

96,0%; 98,0% e 100,0%. Este nível de acerto na aplicação da técnica da palpação retal no 

diagnóstico precoce da gestação, foi também obtido por outros autores, ficando sempre 

acima de 94,0%. A precisão no emprego da técnica melhora com a prática de quem a 

executa, dessa forma os resultados mais baixos podem ser melhorados caso o número de 

fêmeas examinadas seja maior. 

 

 

7.3. COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO 

7.3.1. Palpação retal e o Sistema Doppler Ultrassônico 

Esta comparação entre os dois métodos foi feita em fêmeas que se 

encontravam entre 14 e 39 dias de gestação, conforme resultados apresentados na Tabela 

09. Apenas no período de 14 a 18 dias, os resultados foram significativamente melhores 

para a técnica da palpação retal. Nos outros períodos de avaliação, os resultados das duas 

técnicas testadas se equivaleram. 
 



139 

Tabela 09: Acerto (%) diagnóstico entre o método de palpação retal e o sistema Doppler 

ultrassônico, no diagnóstico precoce da gestação de porcas. 

Períodos (dias) Palpação Retal (%) Doppler Ultrassom (%) 

14 a 18 85,4a 51,0b 

21 a 25 95,6a 91,1a 

28 a 32 97,7a 96,6a 

35 a 39 100,0a 100,0a 

Letras minúsculas diferentes (abc), diferenças significativas entre colunas. 

(Fonte: Silva et al., 2001) 

 

Baixos resultados apresentados pelo aparelho de ultrassom em fases mais 

precoces da gestação, podem ser devido à pouca prática do técnico na sua execução, ao 

manuseio incorreto do aparelho no tocante à interpretação dos sons escutados, ou ainda à 

possibilidade de utilização de fêmeas com problemas de fertilidade de cunho anatômico, 

além das variações anátomo-fisiológicas características de cada animal. Outra 

característica que pode atrapalhar o exame e os resultados do mesmo, é a formação de 

ruídos provocados por uma possível inquietação da fêmea durante o exame, que também 

atrapalha a clareza e percepção dos sons emitidos pelo aparelho para o diagnóstico. 

Do total de diagnósticos incorretos feitos com o uso do ultrassom, 94,0% 

foram devido à resultados falso negativos, por isto uma maior prática do examinador no 

manuseio do aparelho visando uma melhor interpretação dos sons, pode desenvolver 

melhor sua percepção auditiva, aumentando desta forma as porcentagens de acerto 

diagnóstico, assegurando desta forma a eficiência técnica da técnica como procedimento 

de rotina em granjas suinícolas. 

Em trabalhos de outros autores, os diagnósticos incorretos distribuíram-se da 

seguinte forma: 01) Falsos positivos = 35,5%; 02) Falsos positivos = 64,5%. A maioria 

de resultados falsos positivos podem ser explicados por uma superavaliação da circulação 

uterina (artéria uterina média) ou ainda a uma pressão mais forte da mesma durante o 

exame, provocando um falso frêmito, mas de caráter passageiro. A incidência de 

resultados que apresentam falsos diagnósticos, pode diminuir quando o examinador 

possui uma prática mais apurada. 

A partir do segundo período de gestação avaliado (21 a 25 dias), é possível se 

obter níveis de acerto mais altos. Esta possibilidade é muito importante, devido ao fato 

de que esse período corresponde ao tempo médio de retorno ao cio das fêmeas. A ausência 

de cio associada a alta percentagem de acerto na técnica diagnóstica, indicam com mais 

segurança a presença de uma possível gestação. As taxas de acerto neste momento, 

alcançaram valores acima de 90,0%, sendo superiores aos encontrados por outros autores; 

e chegando aos 100,0% de acerto após os 35 dias de gestação. Outros autores conseguiram 

resultados de 97,0% de acerto entre 22 e 30 dias de gestação, entretanto, utilizaram para 

este fim aparelho de ultrassom por imagem, sofisticado e caro. A simplicidade e baixos 

custos dessas duas técnicas, o sistema doppler ultrassônico e a palpação retal, aumentam 

as possibilidades de serem utilizadas por diferentes criadores de forma rotineira em suas 

granjas suinícolas. 

O alto nível de acerto das duas técnicas a partir dos 21 dias de gestação, é 

bastante interessante, visto que vem de encontro à valores fisiológicos do ciclo 
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reprodutivo da porca. Mesmo no período entre 35 e 39 dias, pode-se ainda diagnosticar 

fêmeas negativas, que apresentaram resultados positivos ao exame aos 21 dias e que por 

razões diversas, tenham provocado uma mortalidade embrionária com reabsorção tardia 

dos embriões, levando a fêmea à uma repetição de cio a partir dos 30 dias após 

inseminação artificial ou monta natural. Por outro lado, a observação do eventual retorno 

ao cio entre os 18 e 25 dias após serviço, não serve aos interesses econômicos do criador, 

uma vez que pode haver grandes variações na exatidão dos resultados, com variações de 

73 até 93%. 

A detecção da circulação fetal pelo ultrassom, é um exame válido quando 

feito com um transdutor colocado dentro do reto da fêmea. Entretanto, altos índices de 

acerto, provaram que esta prática não precisa ser obrigatória, podendo se fazer o exame 

através da parede abdominal externa. De qualquer forma, os resultados obtidos com o uso 

de ambas as técnicas, permitiram visualizar o fato de que tais procedimentos são fáceis, 

rápidos e eficientes, sendo adequados à prática de campo, auxiliando na detecção precoce 

de falhas na concepção e na possibilidade de vendas de fêmeas com certificado de 

prenhez, possibilitando, por conseguinte, um aumento da eficiência reprodutiva da 

criação. 

 

7.3.2. Eco-ultrassônico (Eco), Sistema Doppler (Dpp) e Ultrassom Modo-B (MB) 

Visando esta comparação, foram utilizadas 63 fêmeas suínas, entre a 1a e 12a 

ordem de parto. O dia da primeira inseminação artificial foi considerado como dia zero, 

a partir do qual, as fêmeas são submetidas a exames ultrassonográficos em quatro 

diferentes períodos gestacionais: P1 (14 a 20 dias), P2 (21 a 27 dias), P3 (28 a 34 dias) e 

P4 (35 a 41 dias). Os animais são mantidos em estação e os transdutores, devem ser 

lubrificados com gel apropriado, posicionados na região ventral do flanco, lateral aos três 

últimos pares de tetas abdominais. 

Para o sistema doppler ultrassônico (Dpp), o diagnóstico positivo é 

determinado pela presença de som emitido pelo frêmito da artéria uterina média, 

batimentos cardíacos fetais e fluxo sanguíneo do cordão umbilical. No eco ultrassom 

(Eco), o resultado positivo é considerado por sinais de luz e campainha provenientes dos 

raios refletidos do útero repleto de líquidos amniótico e alantoideano. Para o sistema 

ultrassonografia modo-B (USB), foi utilizado um aparelho de ultrassom Schimatzu 32Z 

com transdutor de 3,5MHz. Neste caso o resultado positivo é determinado pela presença 

de vesículas embrionárias caracterizadas como estruturas anecóicas no interior do útero. 

Para esses tipos de exame devem ser estabelecidos os seguintes tipos de 

resultados: a) Positivo: animais prenhes positivos ao exame; b) Falso positivo: animais 

não prenhes positivos ao exame; c) Falso negativo: Animais prenhes negativos ao exame; 

d) Negativo: animais não prenhez ao exame, com retorno ao estro. Após o parto das 

fêmeas, os métodos foram comparados pela acuidade, sensibilidade e especificidade. 

Do total de 63 animais, 48 seguiram até o parto e 15 apresentaram retorno ao 

estro após a inseminação artificial. Destes, 13 fêmeas apresentaram retorno ao estro 

durante os trabalhos, sendo: duas fêmeas em P1, sete em P2 e quatro em P3, não sendo 

avaliadas nos períodos seguintes. Duas fêmeas retornaram ao estro após o término dos 
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exames ultrassonográficos, aos 46 e 66 dias de gestação. Em todos os períodos 

gestacionais, a acuidade do Eco foi semelhante ao Dpp. O Eco foi significativamente 

inferior ao USB nos períodos 1 e 2 e semelhante nos períodos 3 e 4. A acuidade do Dpp 

foi semelhante ao USB em P1, significativamente inferior em P2 e P3 e foi novamente 

semelhante ao USB em P4. Entretanto, o Dpp pelos resultados apresentados antes do 27º 

dia de gestação, não mostrou-se eficiente. Este tipo de resultado também foi verificado 

por outro autor (Tabela 10). 
 

Tabela 10: Acuidade (%) de diferentes métodos ultrassonográficos de diagnóstico de 

gestação na porca, em vários períodos gestacionais. 

Períodos Eco-ultrassom (%) Doppler (%) Modo-B (%) 

P1 19Aa 29Aab 45Ab 

P2 50Ba 54Ba 80Bb 

P3 76Cab 70BCa 100Bb 

P4 72Ca 88Ca 96Ba 
Letras maiúsculas diferentes (ABC), diferenças significativas entre linhas. Letras minúsculas diferentes 

(abc), diferenças significativas entre colunas. Obs.: P1 (14 a 20 dias), P2 (21 a 27 dias), P3 (28 a 34 

dias) e P4 (35 a 41 dias). 

(Fonte: Cortez et al., 2006) 
 

A sensibilidade do Eco foi inferior ao Dpp nos períodos 1 e 2, sendo 

semelhante nos períodos 3 e 4. O Eco foi menos sensível ao USB em todos os períodos. 

A sensibilidade do Dpp somente foi significativamente inferior ao USB em P1 e 

apresentou-se semelhante a este, nos demais períodos (Tabela 11). 
 

Tabela 11: Sensibilidade (%) de diferentes métodos ultrassonográficos de diagnóstico de 

gestação, em vários períodos gestacionais. 

Períodos Eco ultrassom (%) Doppler (%) Modo-B (%) 

P1 0Aa 30Ab 51Ac 

P2 42Ba 65Bb 84Bb 

P3 74Ca 80BCab 100Bb 

P4 70Ca 94Cab 98Bb 
Letras maiúsculas diferentes (ABC), diferenças significativas entre linhas. Letras minúsculas diferentes 

(abc), diferenças significativas entre colunas. Obs.: P1 (14 a 20 dias), P2 (21 a 27 dias), P3 (28 a 34 

dias) e P4 (35 a 41 dias). 

(Fonte: Cortez et al., 2006) 

 

O USB é o melhor método ultrassonográfico capaz de realizar os diagnósticos 

corretamente a partir de P2, quando sua acuidade e sensibilidade estão em torno de 80%. 

No caso do Dpp, os resultados foram satisfatórios, acima de 70%, a partir de P3 de 

gestação, entretanto a acuidade deste método ainda foi menor do que ao USB neste 

período. A acuidade do Eco somente foi semelhante ao USB a partir de P3 enquanto sua 

sensibilidade foi inferior ao USB durante todo o experimento. Desta forma, por ser mais 

sensível e apresentar melhor acuidade, o USB é o método que permite diagnóstico de 

gestação mais precoce, tanto em relação aos demais métodos quanto ao diagnóstico de 

gestação pela observação do retorno ao estro, que ocorreu, em média, no 26º dia após a 

inseminação artificial. 
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A especificidade do Eco foi significativamente superior ao Dpp em todos os 

períodos gestacionais, sendo também mais específico que o USB nos períodos 1 e 4 e 

semelhante a este, nos períodos 2 e 3. A especificidade do Dpp foi semelhante ao USB 

somente em P1, sendo inferior a este, nos demais períodos (Tabela 12). 
 

Tabela 12: Acuidade dos métodos ultrassonográficos nos diferentes períodos de 

gestação. 

Períodos Eco ultrassom (%) Doppler (%) Modo-B (%) 

P1 80Aa 25Ab 23Ab 

P2 83Aa 25Ab 60Ba 

P3 100aa 0Bb 100Ca 

P4 100Aa 0Bb 66Bc 
Letras maiúsculas diferentes (ABC), diferenças significativas entre linhas. Letras minúsculas diferentes 

(abc), diferenças significativas entre colunas. Obs.: P1 (14 a 20 dias), P2 (21 a 27 dias), P3 (28 a 34 dias) 

e P4 (35 a 41 dias). 

(Fonte: Cortez et al., 2006) 

 

O Eco mostrou-se ser um método confiável para ser usado no diagnóstico 

precoce da gestação por possuir uma alta acuidade, minimizando muito a possibilidade 

de apresentar resultados falso-positivos. 

A acuidade do Eco apresentou um aumento significativo entre os períodos 1, 

2 e 3, se estabilizando até o fim dos exames, bem como sua sensibilidade no mesmo 

período. Em P4, a sensibilidade se manteve constante, sendo semelhante ao P3. A 

especificidade do Eco não apresentou diferenças significativas entre os diferentes 

períodos gestacionais. O Eco somente apresentou acuidade e sensibilidade acima de 70% 

a partir do terceiro período de gestação. Neste método, normalmente não se consegue 

obter bons resultados antes do 29o dia de gestação. 

O aumento significativo da acuidade e da sensibilidade do Eco com o passar 

do tempo, pode ser devido ao rápido aumento dos líquidos amniótico e alantoideano a 

partir do 23o e 30o dias de gestação, respectivamente, fazendo com que eles somente se 

tornem detectáveis a partir de 25 a 26o dias de gestação. Este aumento dos fluidos uterinos 

foi observado neste trabalho pelo exame do ultrassom modo-B (MB), onde ocorreu 

aumento gradativo do diâmetro das vesículas embrionárias nos períodos 1, 2 e 3 (21mm, 

36mm e 55mm, respectivamente). De acordo com esta observação, provavelmente 

somente a partir de P3 (28 dias de gestação) estes líquidos apresentaram-se em 

quantidades suficientes para serem detectados pelo Eco, que pôde ser usado com 

confiabilidade somente a partir dos 28 dias de gestação. 

A acuidade e sensibilidade do Dpp apresentaram um aumento significativo 

entre os períodos gestacionais. Entretanto, o P3 foi semelhante ao P2 e ao P4. Estes 

parâmetros somente foram satisfatórios a partir do terceiro período de gestação, quando 

foram superiores a 70%. Durante a realização dos exames, o doppler mostrou-se pouco 

prático e confiável, pois como o seu diagnóstico positivo necessitou da auscultação 

amplificada do som proveniente do frêmito da artéria uterina, do cordão umbilical e dos 

batimentos cardíacos fetais, a utilização deste aparelho ficou restrita a fêmeas tranquilas, 

que não se movimentaram ou emanaram qualquer som durante o exame. A movimentação 

ou som emitido pela fêmea durante o exame prejudica a auscultação e faz com que a 



143 

realização do exame se torne mais demorado e pouco prático. Tal problema pode se 

apresentar em todos os períodos de gestação, e causar causam problemas na interpretação 

dos sons emitidos pelo aparelho. 

A especificidade do Dpp foi semelhante entre P1 e P2 e estes períodos foram 

superiores aos P3 e P4. O aparelho foi considerado pouco específico em todos os períodos 

sendo caracterizado em P3 e P4 pela existência de apenas resultados positivos e falso-

positivos. Estes resultados falso-positivos ocorrem devido à dificuldade de auscultação 

causada pela movimentação das fêmeas, que retornaram ao estro após o terceiro período, 

no qual provavelmente ainda estavam prenhes e abortaram, e também devido às fêmeas 

que retornaram ao estro entre 19 e 27 dias após a inseminação artificial. 

Os resultados falso-positivos oriundos de fêmeas que retornaram ao estro 

após 28 dias de gestação, podem ser devido à morte embrionária ou fetal, que ocorreu 

mais frequentemente depois de 33 dias após a inseminação artificial. Em relação às 

fêmeas que retornam ao estro entre 19 e 27 dias, o hormônio estrógeno pode ter 

promovido aumento do fluxo sanguíneo uterino. Desta forma, os resultados falso-

positivos podem ter sido devido ao fato destas fêmeas não terem sido fecundadas e o 

aumento das concentrações de estrógeno durante o pró-estro e estro, que se aproximavam, 

promoveu aumento do fluxo da artéria uterina média, gerando o resultados falso-

positivos. 

A acuidade e a sensibilidade do USB apresentaram aumento significativo 

(p<0,05) entre P1 e P2. Os períodos 2, 3 e 4 foram significativamente semelhantes, sendo 

em torno de 80% já em P2. A especificidade do USB apresentou aumento significativo 

(p<0,05) entre os períodos 1, 2 e 3. Entretanto, em P4 foi menor (p<0,05) que P3, fazendo 

com que este período fosse semelhante a P2. Esta queda foi devido ao fato de que em 

todos os animais examinados neste período, foram registrados apenas 2 resultados 

negativos e 1 resultado falso-positivo. Logo, os resultados falso-positivos representaram 

33,3% de todos os resultados negativos e falso-positivos, necessários para o cálculo da 

fórmula de especificidade. 

A realização dos exames pelo método da ultrassonografia modo-B é rápida e 

de fácil manuseio, além de auxiliar no diagnóstico de patologias da reprodução, como 

observado em três fêmeas, onde foi possível a visualização de infecção uterina. Em P1, 

aos 17 dias de gestação, durante o exame de 2 (5,4%) das 37 fêmeas com diagnóstico 

positivo, foi possível a observação de vesículas embrionárias, caracterizadas como 

estruturas anecóicas (escuras) no interior do útero. Esta observação, dependendo da 

experiência do examinador, pode acontecer um pouco mais tarde, aos 19 dias de gestação. 

Os 94,6% (35 fêmeas) dos diagnósticos positivos restantes neste período, foi 

devido à visualização do útero como uma imagem hipoecóica em relação aos demais 

tecidos abdominais, em posição cranial à bexiga. Tal imagem pode ser justificada pela 

modulação do hormônio estrógeno, produzido pelos embriões suínos a partir do 11º dia 

de gestação, que promove espessamento do endométrio e formação de espessa camada de 

glicocálix na superfície uterina. Entretanto, tal imagem não deve ser considerada como 

patognomônica visando o diagnóstico de uma gestação, pois essa também pode ser devido 

à ação da progesterona, que se encontra em concentrações elevadas durante a fase luteal 

em fêmeas suínas prenhes ou cíclicas. 
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No segundo período de gestação foi realizada a primeira observação de 

embrião, ocorrendo em uma fêmea com 27 dias, sendo caracterizado como uma imagem 

hiperecóica (branca) no interior de uma vesícula embrionária. Entretanto, os 

embriões/fetos foram mais frequentemente observados durante o terceiro e quarto, 

períodos gestacionais. A detecção do embrião neste experimento foi mais precoce em 

relação ao trabalho de outros autores, quando só foi possível a visualização de imagens 

fetais a partir de 32 dias de gestação. 

De acordo com os resultados obtidos, a ultrassonografia modo-B foi o melhor 

método ultrassonográfico para o diagnóstico precoce de gestação em fêmeas suínas, 

podendo ser usado com segurança e confiabilidade a partir de 21 dias de gestação. O eco 

ultrassom também é um bom método diagnóstico de gestação, entretanto, por não 

apresentar precocemente bons resultados, somente pode ser indicado para ser utilizado a 

partir de 28 dias de gestação. 

 

7.3.3. Eco-ultrassônico (Eco) e o Sistema Doppler (Dpp) 

Visando esta comparação, foram utilizadas 250 fêmeas suínas mestiças 

(Landrace x Large White x Duroc), com idade máxima de 3,5 anos. O dia da primeira 

inseminação artificial ou da monta natural foi considerado como dia zero, a partir do qual, 

as fêmeas são submetidas a exames ultrassonográficos em quatro diferentes períodos 

gestacionais: P1 (14 a 20 dias), P2 (21 a 27 dias), P3 (28 a 34 dias) e P4 (35 a 41 dias). 

Todas as fêmeas foram examinadas à medida em que a gestação avançava. Os exames 

foram feitos preferencialmente com as fêmeas em estação, contidas em suas gaiolas. 

Para o uso rotineiro nas granjas, os dois métodos mostraram-se eficientes e 

práticos no diagnóstico precoce da gestação. Proporcionaram um conhecimento imediato 

dos resultados, sem necessidade de novos exames ou envio de material para laboratório. 

Os resultados obtidos com o uso dos dois métodos, apresentou uma 

superioridade estatística a favor do sistema doppler (51% de acerto) em relação ao eco 

ultrassônico (0% de acerto), apenas no período de 14 a 20 dias (p<0,05) (Tabela 13). 

Nesse período o sistema eco não pode ser utilizado devido ao pouco desenvolvimento da 

placenta e consequente pequeno volume de líquido amniótico a ser detectado pelo 

aparelho. 

Acurácia semelhante (55%), foi obtida por outro autor, utilizando o sistema 

doppler, aos 30 dias de gestação. Os resultados podem ser considerados melhores do que 

os desse autor, uma vez que o período de aplicação da técnica foi mais precoce, 

proporcionando um melhor controle reprodutivo do rebanho, favorecendo uma 

diminuição de custos de produção, devido a possibilidade de identificação mais rápida de 

fêmeas improdutivas. Possivelmente os anos que separam os resultados desses trabalhos, 

associado ao desenvolvimento tecnológico dos aparelhos de ultrassom, podem explicar 

uma melhor performance dos aparelhos atuais, particularmente entre 21 e 27 e 28 a 34 

dias de gestação, chegando a 91,1% e 96,6%, respectivamente. 

 

Tabela 13: Porcentagem de acerto (%) no diagnóstico de gestação em porcas, utilizando 

os aparelhos do sistema eco ultrassom e doppler ultrassônico. 

Períodos Eco-ultrassom (%) Doppler ultrassônico (%) 
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P1 -*- 51,0b 

P2 96,6a 91,1a 

P3 97,3a 96,6a 

P4 100,0a 100,0a 
Letras diferentes na mesma linha (abc), diferença significativa (p<0,05) Obs.: P1 (14 a 20 

dias), P2 (21 a 27 dias), P3 (28 a 34 dias) e P4 (35 a 41 dias). 

(Fonte: Toniolli et al., 2002) 
 

Outro fator que pode influenciar um baixo resultado com uso do ultrassom 

em etapas precoces da gestação, é a mortalidade embrionária precoce, que pode causar 

resultados falsos positivos. Na realidade a mortalidade embrionária não causa falsos 

resultados, pois em verdade, o que acontece é que o futuro diagnóstico em fases mais 

adiantadas da gestação, pode ser alterado. O grau de experiência do examinador pode 

também favorecer uma porcentagem maior de erros, no uso do aparelho e na interpretação 

dos resultados. 

Os resultados do primeiro período de avaliação foram baixos. Esta imprecisão 

diagnóstica pode ser explicada pelas seguintes causas: pouca experiência do técnico na 

utilização do aparelho; manuseio incorreto do mesmo na interpretação dos sons captados; 

possibilidade de utilização de fêmeas com problemas de fertilidade causados por más 

formações de cunho anatômico, além de variações anátomo-fisiológicas características 

de cada animal. A formação de ruídos provocados por movimentos ou inquietação das 

fêmeas durante o exame, podem também atrapalhar a clareza de percepção dos sons 

emitidos e captados pelo aparelho para o diagnóstico. Desta forma no período mais 

precoce da gestação, durante o qual o feto, a placenta e o cordão umbilical ainda não estão 

totalmente formados; momento no durante o qual uma menor clareza na ausculta do 

frêmito das artérias uterina média e umbilical, além dos batimentos cardíacos fetais, sons 

estes que são captados pelo aparelho para se confirmar o diagnóstico positivo, podem 

ficar mascarados mais facilmente pelos ruídos provocados pela movimentação da fêmea 

em sua gaiola. 

Do total de diagnósticos incorretos com o uso do aparelho doppler 

ultrassônico, 94% foram devido a resultados falso negativos, por isso uma maior prática 

do técnico no manuseio do aparelho pode desenvolver melhor a percepção auditiva, 

aumentando desta forma os níveis de acerto em momentos mais precoces da gestação, 

assegurando a eficiência da técnica como procedimento de rotina em uma granja de 

suínos. Estes resultados falso positivos, podem aparecer com qualquer examinador que 

esteja manipulando o aparelho, variando de acordo com a sua experiência. Esta 

possibilidade de avaliação de fêmeas não gestantes é considerada por alguns autores como 

uma característica de aparecimento variável, sendo em alguns casos os resultados obtidos 

de baixo impacto econômico para o criador, e por este fato se torna questionável a sua 

utilização. 

As porcentagens de acerto mais altas obtidas entre os 21 e 28 dias de gestação, 

são muito importantes, isto porque esse período corresponde ao tempo médio de retorno 

ao cio das fêmeas. Ausência de cio associada a alta porcentagem de acerto na técnica de 

diagnóstico, indicam com mais segurança a presença de uma possível gestação. Com 

relação à detecção da circulação fetal pelo aparelho, é válido este tipo de exame desde 
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que feito com um transdutor colocado dentro do reto da fêmea. Esta prática não precisa 

ser obrigatória, podendo se fazer o exame através da parede abdominal, visto os altos 

índices de acerto que podem ser alcançados. Neste período inicial da gestação os dois 

métodos testados se equivalem com porcentagens de acerto de 96,6% para o eco 

ultrassom e 91,1% para o sistema Doppler, resultados estes superiores aos de outros 

autores. 

Após os 21 dias de gestação, ambos os métodos apresentam uma porcentagem 

de aceto superior a 90%, chegando aos 100% após os 35 dias de gestação. Aparelhos de 

ultrassom por imagem, mais sofisticados e caros, conseguem resultados de até 99% de 

acerto entre 22 e 39 dias de gestação, entretanto, a simplicidade e baixos custos dos 

aparelhos utilizados nesse trabalho, aumento a possibilidade de serem utilizados 

rotineiramente por diferentes criadores. Após os 21 dias de gestação, não se encontrou 

diferenças significativas entre os resultados obtidos pelos dois sistemas de avaliação da 

gestação. 

Os altos níveis de acerto a partir dos 21 dias, é um resultado que vem de 

encontro a valores fisiológicos do ciclo reprodutivo da fêmea suína, com o aparecimento 

periódico dos sintomas de cio. No período entre 35 e 39 dias, também pode se diagnosticar 

fêmeas negativas, que apresentaram resultado positivo aos 21 dias de gestação e que por 

razões diversas tenham tido uma mortalidade embrionária e reabsorção tardia dos 

embriões, levando a fêmea a repetir o cio a partir dos 30 dias pós inseminação ou cobrição. 

Certamente a observação do eventual retorno ao cio após 25 dias, não serve aos interesses 

econômicos do criador uma vez que pode haver uma flutuação na exatidão dos resultados, 

podendo variar de 73 até 99%, segundo alguns autores. 

Ambas as técnicas demonstram serem procedimentos fáceis, rápidos e 

eficientes, adequados à prática de campo, auxiliando na detecção precoce da gestação e 

na possibilidade de venda de fêmeas com certificado de prenhez. 
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Capítulo 8 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS 

 DO GENITAL FEMININO 
 

8.1. INTRODUÇÃO 

O exame do genital da porca pode ser feito por vários métodos semiológicos 

tais como a passagem do espéculo vaginal, exames radiográficos, uso do a parelho de 

ultrassom, a biópsia vaginal e a palpação retal. O uso de um retoscópio modificado 

proporcionou a inspeção da vagina e do orifício caudal da cérvix, permitindo a 

diferenciação entre cervicites e vaginites, da mesma forma que permitiu o estudo das 

características da mucosa vaginal e da cérvix durante várias fases do ciclo estral, bem 

como a visualização da coloração da mucosa, a presença de tumores ou escoriações, além 

da origem de corrimentos vulvares. 

Através da exploração retal do genital da porca pode-se comprovar diferentes 

patologias e dentre elas podem ser citadas fetos retidos, espessamento da parede uterina, 

degeneração cística dos ovários, atrofia ovariana, ruptura folicular retardada, torsão e 

deformidades uterinas, atonia uterina e desenvolvimento incompleto da bacia. Outras 

patologias como, lesões da bexiga e uretra, podem ser diagnosticadas ocasionalmente 

durante este tipo de exame. Outra vantagem desse tipo de exame, é que anormalidades 

que clinicamente passam desapercebidas, gerando perdas econômicas para o criador, 

devido à manutenção de um animal improdutivo no rebanho, podem ser diagnosticadas 

pela palpação retal. 

O exame do genital de fêmeas suínas através da técnica da palpação retal de 

um total de 350 fêmeas examinadas, forneceu em termos de possibilidade diagnóstica os 

seguintes números: em 239 (68,29%) animais conseguiu-se palpar a cérvix, corpo do 

útero, cornos uterinos e os dois ovários; nos 111 (31,71%) animais restantes não foi 

possível palpar os ovários e os cornos uterinos. Nessas mesmas 11 fêmeas, conseguiu-se 

a introdução da mão no reto em 45 (40,54%) delas, sendo que em 66 (59,64%) nem isto 

foi possível. Separando-se a amostragem (350 fêmeas) em duas categorias, porcas e 

marrãs, os seguintes resultados foram obtidos: (1) das 71 marrãs examinadas, em 18 

(25,35%) delas conseguiu-se palpar todo o genital e nas 53 (74,65%) restantes, este exame 

não foi possível; (2) das 279 porcas examinadas, foi possível se palpar todo o genital em 

221 (79,21%) delas, e nas 58 (20,89%) restantes isto não foi possível. Estes resultados 

demonstram que a técnica da palpação retal deve ser usada preferencialmente em animais 

adultos. Nas marrãs, devido ao seu tamanho menor, a técnica foi de difícil aplicação. 

A porcentagem de acerto global médio da técnica de palpação retal na porca 

foi de 79,21% (Tabela 14) quando comparada com o diagnóstico ao exame post mortem. 

A ordem decrescente de acertos para cada alteração foi a seguinte: (1) ovários inativos, 

parametrite, feto macerado e abscesso de pélvis com 100%; (2) cistos ovarianos com 
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89,4%; (3) tumor ovariano com 40%; (4) piossalpinge, na qual o único caso encontrado 

não se acertou o diagnóstico. 
 

Tabela 14: Percentuais de porcas e marrãs, com ovários examinados pelo método da 

palpação retal. 

Animais Total 

examinados 

Total ovários 

examinados 

Porcentagem  

de sucesso 

Porcas 279 221 79,21 

Marrãs 71 18 25,35 

Total 239 239  
(Fonte: Toniolli e Cavalcanti, 1990) 

 

O acerto global médio da técnica de palpação retal como método de 

diagnóstico de patologias foi de 78,49%. Vale a pena salientar que este acerto global, foi 

proveniente de trabalho desenvolvido com animais de matadouro, dos quais não se tinha 

nenhuma informação clínica ou de vida reprodutiva. Por isto, associado ao fato de se ter 

ainda pouca prática na aplicação da técnica, naquele momento, acredita-se que o resultado 

final de acerto, das diferentes patologias encontradas, foi bem razoável. 

Com relação à técnica de palpação retal, se for feita uma analogia com a sua 

aplicação em bovinos, na espécie suína as dificuldades foram um pouco maiores devido 

ao fato dos diâmetros internos do animal, onde a genitália se localiza, serem menores em 

comparação aos da vaca. Com o decorrer dos trabalhos e aumento da prática utilização 

da técnica, o manuseio interno e a localização da genitália como um todo, além de suas 

diferentes estruturas, foi se tornando mais fácil. 

A palpação retal aplicada como rotina em granjas comerciais, por um técnico 

treinado, poderá vir a ter resultados satisfatórios semelhantes aos conseguidos na espécie 

bovina. O acompanhamento dos animais na criação e análise das fichas individuais será 

de grande auxílio na aplicação e interpretação dos achados. Outra questão que deve ser 

levada em consideração é que, afora o treinamento de um técnico não há necessidade de 

mais nenhum investimento, sendo o controle reprodutivo feito desta forma, muito mais 

barato do que o mesmo feito com o uso de um aparelho de ultrassom, o qual demanda 

investimento alto. 

 

 

8.2. DIAGNÓSTICO DE ALTERAÇÕES OVARIANAS 

Nas fêmeas suínas, cerca de 50% da infertilidade é devido a transtornos no 

seu trato reprodutivo, sendo que as alterações ovarianas são responsáveis pela maioria 

desses problemas. Os suínos são animais que apresentam grande incidência de 

anormalidades na genitália e nenhum outro órgão está tão sujeito a esses problemas 

quanto os ovários. Clinicamente a maioria desses transtornos passam desapercebidos 

gerando quase sempre perdas econômicas de vulto, devido à manutenção de um animal 

improdutivo no rebanho. 
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A técnica ginecológica exploratória por palpação retal em porcas apesar de 

pouco utilizada se comparada às espécies bovina e equina, apresenta resultados 

satisfatórios no diagnóstico precoce de anormalidades ovarianas na fêmea suína. 

Exceto na lactação, os ovários desempenhas um importante papel na maioria 

dos processos reprodutivos da porca. Consequentemente, suas desordens são importantes, 

e algumas tem tido maior efeito na produtividade da porca. Os distúrbios ovarianos 

podem acontecer em qualquer fase do desenvolvimento folicular. Portanto, a avaliação 

da forma e função dos ovários pela palpação retal é uma técnica útil no diagnóstico dos 

problemas reprodutivos da fêmea suína, causados por disfunções ovarianas. 

As afecções dos órgãos genitais femininos que normalmente provocam 

diferentes níveis de infertilidade, são quase sempre detectadas pela exploração da 

palpação retal ou a passagem do espéculo vaginal. A degeneração macrocística dos 

ovários de porcas pode ser detectada facilmente pelo exame retal, e em muitos casos, essa 

afecção é acompanhada de uma abertura cervical anormalmente grande. 

Em um rebanho com problemas reprodutivos, os cistos ovarianos são 

responsáveis por cerca de 50% dos casos que ocorrem na fêmea suína, e que aumentam 

sua frequência de acometimento de acordo com o número de parições da fêmea. 

Os cistos ovarianos podem ser encontrados em cerca de 6% dos ovários de 

fêmeas não gestantes e em 8% dos ovários de fêmeas gestantes, podendo neste último 

caso, serem encontrados em qualquer estágio da gestação, sem interferir aparentemente 

com a mesma. 

Outra possibilidade diagnóstica pela palpação retal nas gônadas de porcas são 

os ovários inativos, sendo a principal característica o aspecto liso da superfície com 

ausência de tônus podendo também ser feito seu diagnóstico por esta técnica. 

Por ser a palpação retal um método simples de ser praticado na espécie suína, 

associado ao fato de que grande parte dos problemas reprodutivos da porca serem de 

origem ovariana, o mesmo pode ser utilizado em sistemas rotineiros de controle 

reprodutivo desta espécie, visando o diagnóstico retal das alterações ovarianas. 

De um total de 350 animais, sendo 279 porcas (79,71%) e 71 marrãs 

(20,29%), conseguiu-se palpar os dois ovários em 239 animais (68,29%). Separando-se 

as fêmeas por categorias (porcas e marrãs), os seguintes resultados foram obtidos: (1) das 

71 marrãs examinadas, somente conseguiu-se alcançar os ovários em 18 (25,35%) delas; 

(2) das 279 porcas examinadas, apalparam-se os ovários em 221 (79,21%) animais. Pode-

se perceber que o uso da técnica deve ser implantada, preferencialmente em animais 

adultos. Normalmente, mesmo em porcas de primeira cria, consegue-se alcançar os 

ovários pela palpação retal, em um grande número de animais. Na categoria de marrãs, 

devido ao seu menor tamanho corporal a aplicação da técnica é mais difícil. 

 

 

8.3. DIFERENTES PATOLOGIAS E POSSIBILIDADES DIAGNÓSTICAS 

Através de trabalhos iniciais já realizados, verificou-se que é possível fazer o 

diagnóstico retal de patologias presentes nos ovários da porca. Através do estudo 

ginecológico de 2911 fêmeas pode, ser evidenciado que mudanças encontradas nos 
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órgãos genitais chegaram a 46,9% dos animais examinados, indicando que o método pode 

ser recomendado como útil na seleção para fertilidade. 

Os resultados da comparação diagnóstica entre o método da palpação retal e 

o exame post mortem das patologias abaixo, podem ser vistos na Tabela 15. 
 

Tabela 15: Comparação entre o método de palpação retal e o exame post-mortem, no 

diagnóstico de patologias do sistema genital de porcas. 

 

Patologias 

Método    de Identificação  Não palpado 

 Palpação 

Retal 

Exame 

post-morten 

Acerto 

(%) 

n n* 

Ovários inativos 2 2 100 1 3 

Parametrite 1 1 100 6 7 

Feto macerado 1 1 100 0 1 

Piossalpinge 0(+) 1 0 0 1 

Hemangioma 2 5 40 0 5 

Abscesso de pélvis 1 1 100 0 1 

Cistos ovarianos 17 19 89,47 0 19 

Total de Patologias 24 30 75,64 7 37 
Obs.: (n) = número de patologias não palpadas; (n*) = número total de patologias; (+) = único caso 

encontrado e não diagnosticado com acerto pela palpação retal. 

(Fonte: Toniolli e Cavalcanti, 1988) 

 

8.3.1. Parametrite 

Nessa patologia as aderências podem se apresentar de forma localizada ou 

difusa e, em alguns casos, podem ser encontrados abscessos de tamanho pequeno ou 

grande nas aderências em torno dos ovários. Raramente esses abscessos podem romper-

se para dentro do reto ou da bexiga; ou ainda, podem estender-se através da cavidade 

pélvica e romperem-se ao lado da vulva. Na parametrite a infecção estende-se por toda a 

espessura da parede uterina, afetando a serosa e os ligamentos de suspensão do útero. A 

amplitude das aderências varia desde uma fibrose discreta até a formação de tecido 

conectivo denso que fixa o órgão às vísceras adjacentes. 

Um caso de parametrite (0,29%) foi diagnosticado corretamente pela 

palpação retal, embora, ao exame post mortem, mas seis casos (1,71%) foram 

encontrados, porém em animais nos quais não foi possível se introduzir a mão pelo reto. 

Nos sete casos (2,0%) de animais com parametrite, o genital estava aderido às estruturas 

anatomicamente vizinhas com a formação de abscessos. Os ovários não puderam ser 

identificados dentro do volume constituído pelos cornos uterinos que se apresentavam 

totalmente enovelados e aderidos. No animal em que se conseguiu introduzir a mão pelo 

reto, percebeu-se um aumento de volume, de consistência maior do que a do genital 

normal, localizado logo após a sínfise pélvica, com mobilidade limitada, sugerindo a 

presença de aderências. 

As características encontradas à palpação retal nesse caso de parametrite, 

foram semelhantes às descritas por outros autores, podendo a origem desta patologia 

acontecer em decorrência de diversas e variadas causas, tais como: focos extragenitais, 
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manipulações grosseiras dos ovários, piossalpinge, manobras obstétricas mal conduzidas, 

extração de placenta retida e infusões genitais. 

8.3.2. Piossalpinge ou Piossalpingite 

Este tipo de patologia consiste no acúmulo de pús na trompa uterina, em 

consequência da obstrução da luz do órgão. A piossalpinge pode ocorrer após infecções 

uterinas graves e está comumente associada com aderências graves dos ligamentos 

mesosalpinge e mesovárico. Em casos raros pode-se formar um grande abscesso entre a 

bolsa ovárica e o próprio ovário. 

Um caso de piossalpinge (0,29%) foi encontrado no exame post mortem, 

sendo um processo unilateral direito, totalmente aderido ao ovário, não tendo sido 

diagnosticado pela palpação retal. No ovário oposto havia a presença de inúmeras 

aderências. Este tipo de lesão tem como causas, diversos agentes biológicos, dentre eles 

a Brucella suis. 

8.3.3. Feto macerado 

A maceração fetal, é uma afecção uterina que pode apresentar graves 

alterações degenerativas e escleróticas no endométrio, bem como espessamento da parede 

uterina. Através da palpação retal é possível se palpar no útero, os ossos fetais flutuando 

no exsudato ou crepitando entre si. Apesar da gravidade deste tipo de patologia, a 

literatura cita um caso acontecido em uma marrã que tinha parido 6 leitões vivos e que 

não apresentou qualquer anormalidade após o parto. A cérvix foi palpada através do reto 

nos estros subsequentes e sempre se apresentava de tamanho normal, com a usual firmeza 

e rigidez associadas ao estro. 

Encontrou-se um caso (0,29%) de feto macerado pela palpação retal, com 

apenas um feto dentro do genital. O diagnóstico foi possível devido à característica rígida 

do volume contido dentro do útero e à presença de crepitação óssea ao manuseio do 

mesmo. Os dois ovários puderam ser palpados, apresentando vários corpos lúteos 

persistentes, problema esse comumente encontrado neste tipo de patologia. 

Devido à facilidade com que o diagnóstico de maceração fetal foi feito, é de 

se esperar que o mesmo possa ser realizado em outros animais com este tipo de patologia, 

uma vez que outros autores também se depararam com a mesma facilidade diagnóstica 

da maceração fetal. Ao exame post mortem verificou-se a presença de exsudato de 

coloração amarronzada e odor pútrido, e o endométrio totalmente necrosado de coloração 

negra. 

8.3.4. Ovários inativos 

A principal característica deste problema na porca, é o aspecto liso da 

superfície do órgão, associado à um útero flácido e com ausência de tônus, sendo uma 

patologia que pode ser diagnosticada através da técnica da palpação retal. 

O reconhecimento dos ovários inativos através da técnica da palpação retal, 

foi relativamente fácil. As características levadas em consideração visando o diagnóstico 

foram o tamanho pequeno (30mm e comprimento por 25mm de largura) e as superfícies 
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lisas dos ovários, sem estruturas cíclicas salientes; a consistência era semelhante à de 

ovários normais. Entretanto, as gônadas funcionais apresentam sempre estruturas 

salientes em sua superfície tais como, os folículos em crescimento, corpos lúteos e corpos 

albicans (menores e fibrosos), que se diferenciam entre si pelo tamanho, forma e 

consistência. 

O exame post mortem mostrou três casos (0,86%) de ovários inativos, sendo 

que em apenas dois deles conseguiu-se palpar os ovários dando-se corretamente e sem 

dificuldades o diagnóstico (100%). Este é um problema da gônada facilmente 

diagnosticado, desde que esteja presente em fêmeas com tamanho suficiente para permitir 

a introdução da mão pelo reto e consequente exame do genital. A facilidade no 

diagnóstico retal de ovários inativos também foi constatada por outros pesquisadores, 

com características macroscópicas semelhantes às desta patologia. 

Neste caso, como o ovário não contém, em sua superfície, estruturas que 

excedam 5 mm de diâmetro, conferindo ao órgão um contorno mais regular, bem diferente 

de um ovário normal e cíclico, que possui diversas estruturas cíclicas características, o 

diagnóstico se torna bem mais fácil. 

8.3.5. Hemangioma ovariano 

Macroscopicamente, o hemangioma pode ser apresentar como um nódulo de 

consistência moderadamente firme e de coloração vermelho-azulada, fazendo saliência 

na superfície da gônada e se aprofundando no estroma em direção ao hilo ovariano. 

Microscopicamente, apresenta numerosos espaços vasculares contendo sangue, com 

forma e tamanho irregulares e separados por quantidade variável de tecido conjuntivo, 

podendo chegar a medir 12cm de comprimento por 8cm de largura e 5cm de altura. 

Foram encontrados cinco casos (1,43%) de tumor de ovário, sendo possível 

se palpar as gônadas em todos eles, diagnosticando-se corretamente o tumor em dois 

animais (40,0%). Os tumores são identificados como uma massa de consistência firme, 

de forma circular e superfície lisa; de diâmetro que pode variar de 2 até 15cm, dependendo 

do tempo de desenvolvimento do mesmo. Nos dois casos diagnosticados, os tumores eram 

grandes, bem maiores do que um ovário normal. Já nos três casos em que não se 

conseguiu fazer o diagnóstico, os tumores eram pequenos (15mm de largura e 20mm de 

comprimento), sendo confundidos com as estruturas cíclicas presentes nos ovários. Todos 

os tumores foram classificados histologicamente como hemangiomas. Outro fato que 

contribui para uma baixa porcentagem de acerto, particularmente em estruturas tumorais 

pequenas, foi a pouca experiência e prática do examinador. 

A frequência de tumores ovarianos em suínos é normalmente baixa. Esta 

baixa incidência deste tipo de patologia em genitais de fêmeas dessa espécie, pode 

também ser devido ao abate de animais realizado normalmente antes de maturidade 

sexual e também à carência de informações sobre patologias do genital. 

8.3.6. Cistos foliculares 

Os cistos ovarianos caracterizam-se por várias estruturas salientes na 

superfície das gônadas, semelhantes aos folículos, porém de diâmetro maior, repletos de 
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líquido de cor amarelada ou avermelhada, podendo haver áreas de luteinização da parede. 

Os ovários podem também apresentar estruturas cíclicas concomitantes em ovários 

císticos, provavelmente provenientes de ciclos anteriores à formação dos cistos. Os cistos 

grandes e múltiplos são em mesmo número do que os folículos presentes nos ovários; já 

os cistos pequenos e múltiplos são em número bem maior. 

Ovários císticos podem ser diagnosticados facilmente pela palpação retal, 

sendo reconhecidos como uma estrutura maior do que o ovário normal, de superfície 

lobulada e que se rompe com facilidade quando pressionada. A facilidade diagnóstica por 

esta técnica para esse tipo de patologia do genital da porca, pela técnica da palpação retal, 

já foi registrada por diversos autores. 

Ao exame post mortem foram encontrados 19 animais (5,43%) com cistos 

ovarianos (foliculares) do tipo grande e múltiplo, dos quais 17 (89,47%) foram 

diagnosticados pela palpação retal. Quando os cistos se encontram em estágio inicial de 

formação, com diâmetros variando entre 13 e 15mm, medidas essas bem próximas às de 

folículos ovarianos grandes, o diagnóstico fica mais difícil, precisando o examinador 

possuir uma boa prática na utilização da técnica. O número de animais afetados por essa 

patologia em uma determinada população, pode variar de 4,5%, de 10%, até 21%. 

A presença da doença cística em porcas, não impede que os ovários 

apresentem também outras estruturas cíclicas, normalmente desenvolvidas no ciclo 

anterior e se apresentando em regressão. Esta característica verificada no genital da porca, 

com ovários apresentando concomitantemente estruturas cíclicas e patológicas, é um 

achado frequente em exames dos genitais ou em peças de matadouro. Os cistos ovarianos 

podem representar um total de 63,33% de todas as patologias encontradas em um rebanho. 

Na Figura 11, pode ser o mecanismo de formação do cisto ovariano e seu efeito adverso 

à reprodução. 
 

Figura 11: Patogenia da doença cística ovariana. 

 

(Fonte: Wrathal, 1980) 
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8.3.7. Intersexo (hermafroditismo) 

Os defeitos congênitos do sistema genital da porca são comumente 

encontrados em animais de matadouro, podendo chegar a 22,1% do total de lesões 

encontradas em exames post mortem de suínos abatidos. O hermafroditismo verdadeiro 

caracteriza-se por apresentar tecido testicular e ovariano, enquanto o pseudo-hermafrodita 

apresenta gônadas de um sexo e porção tubular do genital de outro sexo. O macho pseudo-

hermafrodita tem testículos que são comumente retidos na cavidade abdominal, 

reconhecendo-se normalmente como estruturas tubulares o útero, cérvix e vagina. 

Um total de três casos (0,86%) de animais intersexo foi encontrado no exame 

post mortem, sendo um hermafrodita verdadeiro (0,29%) e dois pseudo-hermafroditas do 

tipo macho (0,57%). Nos três casos não foi possível se fazer o diagnóstico via retal devido 

à impossibilidade de introdução da mão no reto dos animais. Normalmente este tipo de 

problema não tem grande incidência em rebanhos bem controlados, entretanto, podem 

aparecer em porcentagens superiores a 0,86%, podendo variar de 1,30% até 1,56%. 

As características encontradas nos pseudo-hermafroditas foram de gônadas 

(testículos) de superfície lisa, bem diferente da superfície irregular de ovários normais, 

associado à uma parte tubular do genital com diferentes graus de subdesenvolvimento, 

apresentando uma vulva bastante atrofiada. O hermafrodita verdadeiro apresentava um 

testículo de um lado, não totalmente bem desenvolvido, e um ovário cístico na gônada 

oposta. 

8.3.8. Abscesso de pélvis 

Os abscessos em suínos podem ser encontrados em localizações diversas, 

inclusive na entrada da pélvis. Estas lesões, variam de alguns milímetros até vários 

centímetros de diâmetro, com parece frequentemente espessa e apresentam conteúdo 

pastoso amarelo ou esverdeado e de odor desagradável. 

De todos os animais examinados pela palpação retal, em um deles (0,29%) 

suspeitou-se da presença de um abscesso de parede, o qual se caracteriza pelo aumento 

de volume do lado direito do canal do parto, dorsalmente à entrada da cavidade pélvica, 

de consistência relativamente firme e superfície lisa, que só permitiu a introdução da mão 

apenas na entrada da pélvis. Este diagnóstico pode ser confirmado posteriormente, pelo 

exame post mortem. Achados semelhantes com estas características e localização, podem 

ser causados por agentes infecciosos como o Corynebacterium pyogenes e a Brucela suis. 

Este tipo de patologia, pode ser confundida com o desenvolvimento de massas tumorais. 

 

 

8.4. INFECÇÕES DO TRATO GENITAL 

Outra causa de falhas reprodutivas na fêmea suína, são as infecções do trato 

genital, podendo ocorrer em animais de todas as idades, particularmente após a cobrição 

ou o parto. As principais consequências dessas infecções, são os retornos ao cio após 

cobrição ou inseminação artificial ou uma maior mortalidade embrionária na fase de 

implantação do óvulo. Através do exame ginecológico dos animais, notou-se uma 

predominância de endometrite de grau I (63,39%), seguida pela de grau II (23,21%) e 
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finalmente pela de grau III (7,15%). Em 6,25% doa animais não de diagnosticou nenhuma 

alteração através do exame ginecológico. Este achado pode ser importante para a 

realização de um prognóstico, visto que, em caso de endometrite leve, a possibilidade de 

recuperação é bem maior comparada às endometrites graus II e III. 

O exame ginecológico acompanhado de colheita de secreções da cérvix 

através de swabs, visando o diagnóstico clínico e bacteriológico na elaboração de um 

prognóstico e tratamento dirigidos de endometrites em fêmeas suínas. As aderências 

múltiplas são comumente sequelas de endometrites e podem conduzir à esterilidade por 

obstrução mecânica dos ovidutos. 

 

 

8.5. RETENÇÃO FETAL 

Ocasionalmente a retenção pode favorecer a morte da porca, porém já houve 

caso de quatro fetos retidos durante quatro meses sem nenhum efeito negativo para o 

animal. Frequentemente os fetos retidos são expulsos num período de dias a semanas. 

Pode haver retenção fetal, sem o animal apresentar sinais da doença após o 

parto. A cérvix se apresenta ao exame da palpação retal, nos estros subsequentes, sempre 

de tamanho normal, firme e com rigidez associada ao cio. Estas características podem 

demonstrar a dificuldade no diagnóstico de alguns casos de retenção fetal na porca. 

Anormalidades detectadas nas artérias uterinas por um período após a desmama, pode ter 

sido devido à um episódio de endometrite associada com a decomposição do feto retido, 

sendo facilitado, provavelmente, pela ação da progesterona no útero após a desmama. 

Felizmente os casos assintomáticos são raros e a maioria dos casos clínicos podem ser 

detectados por uma abordagem e exame dos animais. 

A involução da cérvix e útero, normalmente oferece uma boa indicação de 

que o parto está próximo, podendo ser avaliado pela palpação vaginal, exame com o 

espéculo ou palpação retal. Entretanto, encontram-se também, casos prolongados de 

distocia acompanhada de involução de cérvix e útero se procedendo, à despeito da 

presença de um ou mais fetos no interior dos cornos uterinos. Em alguns casos, fetos 

podem ser tocados, mas a involução do útero e/ou da cérvix, impedem a livre 

manipulação, sendo indicado nesses casos a cirurgia ou o sacrifício do animal. A palpação 

retal para a detecção de fetos retidos, é facilitada quando a cérvix ou o útero estiverem 

impassíveis. Os cornos uterinos são mais acessíveis à palpação se a porca estiver em 

decúbito ventral ou se a parede abdominal ventral for levantada. 

 

 

8.6. TRANSTORNOS ENDÓCRINOS / DEGENERAÇÃO CÍSTICA OVARIANA 

Os transtornos endócrinos são responsáveis por 4% da infertilidade das 

fêmeas suínas, ou seja, 20 a 50% das porcas férteis. Os cistos ovarianos podem ser vistos 

em todos os estágios da gestação bem como em fêmeas vazias. Em porcas prenhas, eles 

se desenvolvem após a concepção, e a sua presença não estaria relacionada com o 

tamanho de leitegada, nem interferiria na gestação. Pode ocorrer estro e cobrição durante 

a gestação da porca, talvez relacionados com o desenvolvimento de folículos. 
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Em uma determinada população de suínos, 273 marrãs (Tabela 16), foi 

encontrado um total de 15 fêmeas (5,5%) com ovários classificados como anormais, com 

as seguintes características: numerosos folículos hemorrágicos, cistos de corpo lúteo e 

cisto folicular. Os cistos ovarianos ocorrem mais frequentemente em porcas velhas do 

que nas novas, e a observação marrãs pós-puberais, com cerca de 7 meses de idade, 

indicou que os cistos ovarianos são relativamente mais raros nesse estágio da vida, mas 

esta condição, necessita ser investigada, de forma mais aprofundada, em marrãs de 9 a 12 

meses de idade, isto é, a idade normal de cruzamento ou inseminação artificial do animal. 

O aparecimento de cistos ovarianos varia desde um ou dois cistos foliculares, junto com 

o corpo lúteo aparentemente normal, até cistos grandes e múltiplos sem nenhum corpo 

lúteo presente no ovário. 
 

Tabela 16: Número de marrãs com ovários normais e anormais (patologias). 

 

Com corpo lúteo 
 

 

Sem corpo lúteo 
  

 

Total de marrãs 
 

Normais Anormais Normais Anormais Normais Anormais Total 

116 14 142 1 258 15 273 

(Fonte: Pomeroy, 1960) 

 

Em um estudo feito em fêmeas que não concebiam apesar de frequentes 

cruzamentos, encontrou-se como causa desse fato, cistos ovarianos em 21% doa animais 

afetados, sendo diferenciados apenas dois tipos de cistos, os pequenos e os grandes, 

estando ambos associados à infertilidade. Os cistos ovarianos são muito mais comuns em 

animais europeus do que nos americanos. A frequência com que os cistos foram 

encontrados e a flutuação estacional aparentemente significativa na ocorrência dos 

mesmos em porcas na Inglaterra podem ser vistos na Tabela 17. 
 

Tabela 17: Mudanças estacionais e a ocorrência de cistos foliculares em porcas. 

   

Meses do Ano No de Porcas Citos (%) 

Janeiro 5 20 

Fevereiro 22 32 

Março 34 35 

Abril 68 35 

Maio 115 36 

Junho 147 30 
   

Setembro 49 20 

Outubro 147 14 

Novembro 150 14 

Dezembro 85 18 

Total 822 25,4 
Obs.: Estão incluídos os cistos de retenção, que não influenciam na fertilidade do animal. 

(Fonte: Perry e Pomeroy, 1956 in Nalbandov, 1976) 

Os cistos ovarianos são responsáveis por 50% dos casos de problemas 

reprodutivos na porca. A frequência desta patologia aumenta com o número de parições. 

Alguns autores afirmam que os cistos provocam distúrbios reprodutivos pela interferência 
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no transporte de espermatozoide, ou em consequência de anestro, ou ainda por ciclos 

estrais repetitivos e anovulatórios. 

Certos aspectos de esterilidade estão se tornando crescentemente maiores e 

no caso da fêmea suína, os estudos da etiologia da subfertilidade estão aquém dos 

realizados em outras espécies, provavelmente devido ao menos valor venal dos animais, 

dificuldades de diagnóstico e tratamento das afecções genitais e gonádicas, além das 

facilidades de reposição dos animais descartados do plantel. 

Exceto na lactação, os ovários desempenham um importante papel na 

regulação da maioria dos processos reprodutivos na fêmea suína; consequentemente suas 

alterações são importantes e algumas tem tido maior efeito na produtividade da porca. As 

desordens ovarianas podem acontecer em qualquer fase do desenvolvimento folicular, 

afetando os processos reprodutivos que são numerosos e complexos, incluindo ciclo 

estral, produção do óvulo, cópula, concepção, gestação, parto e lactação. 

Os cistos ovarianos são causas comuns de infertilidade na porca, podendo ser 

classificados em três diferentes categorias, de acordo com o seu número, tamanho, 

morfologia das células que o recobrem, conteúdo hormonal e efeitos endógenos. 

Os cistos ovarianos induzidos em marrãs normais, se parecem com aqueles 

que ocorrem naturalmente. O isolamento da progesterona do fluído cístico e do sangue 

das veias ovarianas da porca com ovários císticos, sugere a possibilidade de que cistos 

podem ser produzidos experimentalmente por injeções deste hormônio. Entretanto, não 

se sabe se a progesterona contida nos cistos é a responsável pela manutenção desta 

condição. 

Os cistos ovarianos ocorrem mais frequentemente em porcas velhas e a 

observação de marrãs, em torno de sete meses de idade. Entretanto, essa é uma condição 

que necessita de ser melhor investigada em marrãs na faixa de idade de 9 a 12 meses, isto 

é, no período normal do primeiro acasalamento/inseminação. Fêmeas que não concebem 

apesar de terem sido submetidas à diversos cruzamentos, tem como causa deste fato cistos 

ovarianos em 21% dos animais. 

As afecções do genital feminino que normalmente provocam infertilidade, 

são quase sempre detectadas pelo exame da palpação retal ou pela passagem do espéculo 

vaginal. As degenerações macrocísticas dos ovários de porcas idosas podem ser 

detectadas facilmente pela palpação retal e em muitos casos são acompanhadas de uma 

abertura cervical anormalmente grande. Os cistos ovarianos são a principal causa de 

esterilidade na fêmea suína, e em contraste com as mais comuns anomalias anatômicas 

que causam esterilidade, o diagnóstico das mesmas é frequentemente possível. Cerca de 

50% da infertilidade na fêmea suína é devido à transtornos de seu trato reprodutivo. 

As mudanças císticas encontradas nos ovários e em outras partes do genital 

feminino, coincidem mais frequentemente com inflamações e outras mudanças uterinas, 

entretanto o estado anormal do endométrio é considerado como um fator essencial direta 

ou indiretamente ligado às mudanças císticas dos ovários. Isto devido à possível ação da 

prostaglandina produzida pelo endométrio, atuando sobre os cistos onde há presença de 

tecido lúteo. Podem ser citados como causa dos cistos ovarianos na porca, o pequeno 

tamanho de leitegadas, ciclos estrais irregulares, comportamento estral irregular ou 

constante e infertilidade. 
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Fêmeas gestantes foram examinadas, entre quatro a sete semanas após o 

parto, com a finalidade de se detectar alguma desordem nos ovários devido à distúrbios 

na secreção interna. Dos 72 animais examinados, conseguiu-se tocar os ovários em 68 

(94,44%) deles, sendo encontrados ovários policísticos em 51 (70,83%) porcas. Em um 

levantamento de tratos reprodutivos de suínos, foram encontrados cistos ovarianos em 

6% das fêmeas não gestantes e aproximadamente 8% em fêmeas gestantes, podendo ser 

encontrados em qualquer estágio da gestação e aparentemente não interferindo com a 

mesma. 

A hiperplasia do endométrio resulta de um estímulo estrogênico ou 

progesterônico prolongado, isto na dependência da espécie animal afetada. Ficou 

estabelecida a existência de uma associação entre hiperplasia endometrial e cistos 

foliculares, principalmente em porcas velhas. Porém, em outros trabalhos, não ficou 

envidenciada qualquer relação entre a degeneração cística dos ovários e a hiperplasia 

endometrial, visto que esta última afecção, sempre se manifestou na ausência de 

alterações ovarianas. Ao menos pelo aspecto anátomo-histopatológico, nada leva a crer 

em desequilíbrio hormonal gonádico associado à referida patologia. 

Os cistos ovarianos na porca, podem ser classificados em três categorias 

distintas: cistos simples ou de retenção, cistos múltiplos e pequenos e cistos múltiplos e 

grandes. Esta classificação é baseada no tamanho, número, morfologia das células que o 

recobrem, conteúdo hormonal e efeitos endócrinos. Em um outro estudo, uma 

classificação diferente foi feita, com os cistos ovarianos tendo sido divididos em 

foliculares e luteínicos, com ausência e presença de luteinização de suas paredes, 

respectivamente, podendo aparecer em torno de 7% de uma determinada população suína 

(70 animais). Um total de 6 porcas (8,6%) encontravam-se gestantes, sendo 3 fêmeas com 

degeneração bilateral e 3 outras com degeneração unilateral. Os animais afetados já 

tinham ultrapassado os dois primeiros terços da gestação, todos apresentando mais de 8 

fetos normais; em apenas uma das porcas, foram encontrados 10 cistos foliculares e as 

demais apresentaram menos de três cistos. 

A classificação dos tipos de cistos e os efeitos produzidos podem ser vistos 

na Tabela 18. Os cistos ovarianos induzidos em marrãs normais se parecem com aqueles 

que ocorrem naturalmente. Eles são induzidos através de injeções subcutâneas de 

progesterona, e esta condição é gradualmente resolvida quando as injeções são 

descontínuas, porém, a fertilidade desses animais é seriamente prejudicada por essa 

prática. O isolamento de progesterona do fluido cístico e do sangue das veias ováricas de 

porcas com ovários císticos, pode ser feito, porém, se o hormônio contido dentro da 

cavidade cística é o responsável pela manutenção da condição patológica, não se sabe ao 

certo. 

Os cistos múltiplos estão sempre associados com uma infertilidade passageira 

ou uma condição de esterilidade permanente, afetando de 3 a 4% das fêmeas vazias de 

um determinado plantel, normalmente em ambos os ovários. Os cistos foliculares, são 

uma das alterações mais frequentes das gônadas, podendo ser simples/duplos ou 

múltiplos. Na primeira condição, normalmente não afetam o processo reprodutivo, 

podendo ser vistos em um ou ambos os ovários, com parede relativamente fina, conteúdo 

líquido de aspecto gelatinoso, incolor ou avermelhado. 
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Tabela 18: Classificação dos tipos de cistos ovarianos e seus efeitos produzidos na 

reprodução da fêmea suína. 

 

Tipo de Cisto 

(Diâmetro cm) 

 
 

No médio 

por ovário 

 
 

Endométrio 

 

Efeito na Reprodução 

  

Múltipo bilateral (2 a 5) 
 

5,6 
 

Progestacional 
Clítoris aumentado, ciclo 

muito irregular, ciclo 

intenso, esterilidade 
  

Pequeno (1,5) 
 

22,5 
 

Estrogênico 
Clítoris aumentado, 

aumento sinais de cio, 

esterilidade 
 Simples ou Duplo, 

Grandes (5 a 10) 

 

1,2 Dependo do 

estágio do ciclo 

 

Nenhum, ciclo normal 

 
 

PMS induzido (1,5) 18,6 Gestante Gestante 

 Folículo Normal 

(0,7 a 0,9 à ovulação) 
5,9 Depende do 

estágio do ciclo 

Ciclo normal 

(Fonte: Nalbandov, 1952) 

 

No segundo caso, os cistos múltiplos, podem também ser detectadas várias 

estruturas císticas salientes na superfície da gônada, apresentando em seu interior, um 

líquido de cor amarelo claro ou avermelhado, podendo haver áreas de luteinização da 

parede com presença o u não de corpo lúteo no ovário. 

Em sua estrutura histológica, o cisto simples/duplo, tem células da granulosa 

e tecas preservadas na maioria dos casos, e em outros, áreas de luteinização da parede. 

Os cistos grandes múltiplos, tem células da granulosa e tecas com degeneração ou 

ausentes, com total ou parcial luteinização, envoltas em espessa cápsula de tecido 

conjuntivo fibroso. 

Há citação na literatura de cisto de corpo lúteo em suínos, porém, sem 

significado patológico e de existência discutível. Estas estruturas foram antecipadas de 

ovulação, mas com o ponto de rompimento que se fechou prematuramente, ficando restos 

de fluídos no centro do mesmo, estando a saliência da ovulação presente e o cisto de 

contorno irregular. O corpo lúteo cístico é maior, sua cavidade tem de 0,5 a 1,5 cm de 

diâmetro, com fluído gelatinoso claro ou avermelhado. 

Formado por células luteínicas alongadas com citoplasma vacuolar e núcleo 

picnótico, que tende a se orientar paralelamente entre si e perpendicularmente à cavidade 

do corpo lúteo, à qual tem revestimento externo, ocupando de 10 a 30% do volume e 

envolvido por cápsula conjuntiva. 

As alterações císticas dos ovários da porca apresentam características 

progressivas e autoperpetuáveis, sendo que nos últimos estágios de formação do 

problema, a síntese do hormônio feminino estrógeno é mínima e a produção do hormônio 

luteinizante (LH) é bloqueada. Devido à essa característica do problema aparece um 

consequente período de anestro. Os cistos foliculares podem aparecer, ou sua incidência 

aumentar, devido ao uso indevido e constante de hormônios progestágenos, bem como 

pela aplicação da biotécnica da sincronização de cio da fêmea. 

 

8.6.1. Incidência em porcas 
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Em matadouros da região de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, foi 

encontrado um total de 47 genitais femininos (13,71%) que apresentavam diferentes 

patologias conforme apresentado na Tabela 19. 
 

Tabela 19: Ocorrência de patologias genitais em fêmeas suínas abatidas em matadouro. 

PATOLOGIAS NO DE CASOS (%) 

Parametrite 07 2,00 

Hemangioma ovariano 05 1,43 

Intersexo 03 0,85 

Ovários inativos 03 0,85 

Piossalpinge 01 0,29 

Abscesso de pélvis 01 0,29 

Cisto ovariano 27 7,72 

Ovários normais 303 86,27 

(Fonte: Toniolli, 1991) 

 

Esta cifra de 7,72% de animais com cistos foliculares ficou próxima dos 

resultados encontrados por outros autores, com porcentagens que variaram de 4,5 a 6,5%. 

Por outro lado, esta patologia pode sofrer uma variação na sua incidência dentro de 

diferentes criações, podendo alcançar cifras bem mais altas, conforme comprovam os 

resultados de diversos autores, os quais encontraram valores que variaram entre 10 e 

26,8%. Por serem animais facilmente estressáveis, tem-se o stress como a principal causa 

desse tipo de problema, associado a um desequilíbrio neuro-hormonal. 

Foram encontrados três diferentes tipos de cistos foliculares: 19 casos de 

cistos grandes e múltiplos (5,43%); 1 caso de cisto pequeno e múltiplo (0,29%) e 7 casos 

de cistos simples ou de retenção (2,0%). Alguns animais com ovários císticos, possuíam 

também outras estruturas cíclicas, pertencentes ao ciclo anterior, pois se encontravam em 

processo de regressão. Anteriormente, achados semelhantes, foram encontrados por 

diferentes autores. Os cistos ovarianos com efeitos negativos para a reprodução 

representaram um total de 48,87% de todas as patologias encontradas. 

Do total de vinte e sete ovários afetados com a presença de cistos foliculares, 

20 (74,07%) deles representavam problemas para a reprodução, enquanto os outros 7 

(25,93%), eram cistos simples ou de retenção, e não causavam nenhum problema ao 

processo reprodutivo dos animais. Estes sete casos, foram encontrados em fêmeas, cujos 

ovários mostravam características evidentes de funcionamento normal, com estruturas em 

crescimento, outras ativas bem como em regressão. 

Os cistos foliculares ovarianos, tem um importante papel nos processos de 

infertilidade das fêmeas suínas, pois correspondem a cerca de 50% dos casos de 

patologias do sistema genital feminino nessa espécie. Apenas os cistos múltiplos causam 

danos ao processo reprodutivo dos animais afetados. Por outro lado, maiores estudos são 

necessários para se ter uma melhor compreensão da etiopatogenia dos cistos foliculares, 

bem como o desenvolvimento de medidas que possam prevenir ou ao menos minimizar 

o seu aparecimento nos planteis suinícolas. 

 

8.6.2. Cistos Simples/Duplos ou de Retenção 
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São também chamados de cistos grandes e isolados. Aparecem durante o ciclo 

normal, quando um ou dois folículos normais não ovulam no tempo em que a maioria dos 

folículos se romperam. Esses folículos anovulatórios continuam a crescer durante a fase 

luteínica precoce do ciclo subsequente, luteinizados e sem se romperem ou então 

tornarem-se atrésicos. Eles não interferem no ciclo estral normal da fêmea, sendo tidos 

como acidentes secundários e não sendo considerados como uma anormalidade. 

São estruturas com diâmetro superior a 2cm (um folículo normal tem 0,7 a 

0,9cm) e podem aparecer tanto em porcas vazias como em gestantes, mas carecem de 

significado. Cerca de 2% dos ovários, tem um ou dois cistos e estão associados com 

ovário normais, contendo estrutura típica do estágio do ciclo em que o animal se encontra. 

Na grande maioria dos casos eles são encontrados apenas durante a fase lútea e tem como 

regra de se luteinizarem ou se tornarem atrésicos ao final do ciclo. 

As fêmeas afetadas podem ter um ou dois cistos associados a ovários normais, 

contendo estruturas típicas do estágio do ciclo em que se encontra a fêmea. Estes cistos 

têm um diâmetro médio de 2,5cm com paredes finas e um líquido amarelo claro no seu 

interior, sendo uma estrutura bastante saliente na superfície do ovário e que pode ser 

rompido com facilidade, ao ser pressionado. Ele pode aparecer tanto em porcas gestantes, 

quanto vazias e carecem de diagnóstico. 

O trato reprodutivo e o comportamento da porca são normais. Podem ser 

encontrados durante a fase luteínica do ciclo junto à corpos lúteos normais. 

Provavelmente se trata de folículos atrésicos que não se romperam ao ocorrer a ovulação 

e não estavam relacionados com esterilidade. 

 

8.6.3. Cistos Pequenos e Múltiplos 

São também chamados de folículos de Graaf císticos. São de ocorrência 

menos comum, sendo ligeiramente maiores do que os folículos normais de tamanho 

ovulatório. Ocorrem em maior número que o de folículos maduros normalmente 

encontrados nos ovários. Possuem grande quantidade de estrógenos, associados à um 

endométrio hiperplásico e ciclos estrais irregulares. Eles se parecem em tamanho e forma 

à um cacho de uvas e os animais mostram irregularidades no ciclo estral. O útero se 

apresenta do tipo estrogênico e o clitóris não está hipertrofiado. Estes cistos podem ser 

reproduzidos experimentalmente através de superestimulação das fêmeas normais com 

hormônio gonadotrófico, como o PMSG. Os pequenos cistos, tanto naturais quanto 

induzidos, se parecem histologicamente com folículos normais. 

Este tipo de cisto folicular já foi encontrado com 17 estruturas císticas por 

ovário, número este maior que o esperado de folículos maduros normalmente encontrados 

em ovários de porcas sadias. Podem aparecer em média até 22,5 cistos por ovário. Ele 

pode se encontrar recoberto por um epitélio granuloso e o ciclo estrar se apresentar de 

forma irregular. Eles secretam e contém mais estrógenos do que os folículos normais, mas 

mesmo assim, não se vê a presença de ninfomania nas fêmeas afetadas. A sua cura 

espontânea pode até ocorrer, sendo porém, o tratamento hormonal não tem sido 

uniformemente bem sucedido. 
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Eles apresentam em torno de 1cm de diâmetro e podem chegar à uma média 

de 22,5 cistos por ovário. Suas paredes são revestidas por células da granulosa normais. 

O ciclo estral se apresenta bastante irregular e os sintomas do cio são intensos, mas sem 

ninfomania. São ricos em estrógenos, mas como o seu número é maior, a concentração 

total chega a ser 4 a 5 vezes maior que a do ovário normal logo antes de ovulação. 

 

8.6.4. Cistos Grandes e Múltiplos 

São mais comuns e frequentemente alcançam o diâmetro de 10cm. Seu 

número no ovário tem sempre o alcance da mesma quantidade de folículos de tamanho 

ovulatório. Pode haver variação considerável no tamanho dos cistos encontrados em 

ambos os ovários. À despeito do seu grande tamanho, esses cistos, contém menos 

estrogênio do que os folículos normais, seja por milímetro de fluído ou pelo total do 

volume do conteúdo cístico. Eles são sempre levemente luteinizados, seja ao longo do 

seu contorno, ou em partes da parede cística. Em casos avançados em que há pedaços 

luteinizados da parede do cisto, o restante dela pode estar inteiramente despida, ou pode 

estar coberta com uma camada fina de células da granulosa, consistindo em uma ou duas 

camadas celulares achatadas. 

O seu diâmetro varia de 2 a 5cm e podes ser luteinizados, sendo que o grau 

de luteinização varia desde uma pequena lua até um anel completo. O endométrio é do 

tipo progestacional. Os animais possuem ciclo irregular, anestro intermitente ou 

permanente. Nos casos menos adiantados, estas manifestações podem estar ausentes não 

havendo impedimento à concepção. Macroscopicamente são reconhecidos por parede 

fina e clara, número e tamanho variáveis e grande quantidade de fluido amarelo claro. 

Microscopicamente, nota-se que as paredes de alguns cistos grandes são desprovidas de 

componentes da granulosa ou da teca, provavelmente devido ao processo de degeneração 

das mesmas. A maioria tem porções de luteinização em suas paredes e os menores podem 

estar totalmente luteinizados. 

Animais afetados por este tipo de patologia, possuem ovários aumentados de 

tamanho e formato lobulado, semelhante ao rim bovino. As paredes císticas são finas, 

rompem-se com facilidade e possuem no seu interior um líquido de cor amarelada. Todos 

os casos aparecem bilateralmente e possuem outras estruturas em regressão, conforme 

achados de vários autores. Eles interferem diretamente na reprodução, pois em todas as 

fêmeas afetadas os ovários não apresentavam estruturas em desenvolvimento, nem 

estavam gestantes, podendo levar as fêmeas afetadas a apresentarem anestro. 

Em fêmeas suínas não gestantes, estes tipos de cistos estão associados com 

infertilidade, e podem chegar a 5cm de diâmetro contendo áreas de luteinização presentes 

na camada da teca interna. Ninfomania normalmente não é observada, porém, os ciclos 

estrais variam de 2 a 9 dias, bem como o estro pode apresentar uma intensificação de seus 

sintomas, bem como um aumento do clitóris. Acredita-se que após atingirem certos 

estágios de desenvolvimento, tendem a produzir progesterona adicional. Em estágios 

mais avançados a produção de estrógeno folicular é mínima e a de LH é bloqueada, 

cessando completamente a atividade cíclica ovariana. 
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Devido à lenta luteinização, estes cistos podem se parecer com um corpo lúteo 

aparentemente normal, podem ser encontrados junto à grandes cistos, caso eles resultem 

da luteinização completa de pequenos cistos ou se são formados após a ovulação normal 

durante ciclos irregulares, observados em tais fêmeas císticas. 

Os cistos grandes e múltiplos, tem suas paredes luteinizadas ou com formação 

de placas luteinizadas. O endométrio se apresenta com trocas progestacionais e os animais 

afetados com ciclos extremamente irregulares, com intervalos entre cios que podem se 

encontrar entre 2 até 90 dias. Em 60% dos casos, o clítoris está hipertrofiado, alcançando 

entre 1 a 2cm de comprimento. Encontra-se estrógenos em pequenas quantidades e não 

se vê a presença de andrógeno, entretanto, pensa-se que a causa da hipertrofia do clitóris 

seja a transformação da progesterona em andrógeno, ou ela por si só. 

Estes cistos podem chegar a medir acima de 5cm de diâmetro. 

Histológicamente, eles diferem dos folículos normais e de pequenos cistos, por suas 

paredes poderem, ocasionalmente, estarem completamente nuas, livres de células da 

granulosa, enquanto outras áreas da mesma parede estão muito luteinizadas. Por outro 

lado, nos pequenos cistos, as paredes são extremamente luteinizadas. Essas 

irregularidades na espessura da parede e no grau de luteinização vistos nos grandes cistos, 

pensa-se que são devidos à distensão da cavidade cística com seu fluido por períodos 

prolongados. A intensidade do cio nestes animais é mais acentuada, mas não há 

ninfomania. 

As porcas podem ter períodos de anestro intermitente ou permanentes, e isto 

pode levar à um diagnóstico errôneo de gestação. Por outro lado, eu outros casos, pode 

não haver manifestações e a concepção não é necessariamente impedida. Ovários císticos 

podem frequentemente serem identificados pela palpação retal. 

Não existe diferença entre a atividade gonadotrófica da hipófise em porcas 

com ou sem cistos, à não ser por pequena, embora significativa, elevação do TSH 

hipofisário. Em porcas afetadas por um período prolongado de tempo, a injeção de LH 

não produziu luteinização maior, nem ovulação. 

Tanto a granulosa quanto a teca interna, participam da luteinização desses 

cistos, mas usualmente, apenas os cistos grandes e múltiplos, que apresente tamanho 

menor ou médio, é que mostram completa luteinização ou partes luteinizadas da parede 

cística. Por outro lado, os cistos de tamanho grande, apresentam-se normalmente despidos 

e sem sinais de luteinização da parede cística. De fato, eles não mostram nenhum 

componente normal dos folículos, tendo os mesmos degenerados devido à grande e 

contínua distensão da cavidade com o fluido cístico. Grandes cistos normalmente 

secretam progesterona. 

 

 

8.6.5. Etiologia 

A difundida ocorrência de cistos ovarianos em diferentes tipos de porcas, 

sugere que fatores ambientais são inicialmente responsáveis pelo desenvolvimento da 

condição cística. A tendência para os cistos ocorrerem mais frequentemente em porcas 

velhas, sugere que partos e lactações sucessivas podem levar à depleção do estoque de 
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algumas substâncias necessárias para o correto funcionamento do sistema endócrino. Esse 

processo pode ser análogo à depleção gradual da vitamina A (de suas reservas) da porca, 

durante sucessivas gestações e lactações, em dieta deficiente da mesma. Por outro lado, 

não se conhece bem a verdadeira causa endócrina dos cistos múltiplos e grandes, sendo 

provável uma falha na liberação do hormônio luteinizante. 

A condição cística do ovário da porca, é precedida de relativa insuficiência 

de LH, e pode ser induzida através da administração diárias de hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) na fase folicular do ciclo, sendo então os níveis elevados 

de ACTH no stress considerado como fator responsável pelo início da condição 

patológica. Esta condição permanece em porcas histerectomizadas, sugerindo que os 

cistos ovarianos da mesma maneira que a persistência de corpo lúteo pode ocorres quando 

a atividade endometrial é alterada ou suprimida 

Parece que os cistos múltiplos podem dever-se à uma falta de LH, necessário 

para provocar ovulação e formação do corpo lúteo. É duvidoso que as porcas com ovários 

císticos, possam se recuperar espontaneamente. Não se sabe se há uma base ou causa 

genética para a produção de cistos em porcas. 

A utilização indiscriminada de prostaglandina para a indução do parto, bem 

como o uso de hormônios para o controle do ciclo estral e superovulação, acarreta 

diversas disfunções ovarianas, inclusive as degenerações císticas. Supõe-se que a causa 

de cistos pequenos e múltiplos, seja uma superprodução temporária ou contínua de FSH 

pela hipófise. 

 

8.6.6. Patogenia 

É evidente que o elo preciso entre o fenômeno do stress e a série de principais 

eventos da doença cística ovariana em porcas, é contudo, ainda incerto. O stress ambiental 

está envolvido, entretanto, estando sujeito a ser mais persistente e prolongado do que 

injeções de ACTH ou imposições experimentais de stress, os quais duram apenas uns 

poucos dias. Cistos ocorrendo naturalmente, após alcançar um certo estágio, tendem 

também a produzir progesterona adicional, assim a desordem ovariana tende a se tornar 

auto-perpetuável. Experiência clínica proveniente de estudos em abatedouros, sugere que 

porcas desenvolvem doença ovariana cística, preferencialmente com gradualidade e a 

condição progride a partir do ponto de onde, um ou dois folículos falharam em se romper 

e tornaram-se císticos. Entretanto, o ciclo estral continua e a reprodução é apenas 

marginalmente prejudicada. Um estágio avançado é alcançado quando os cistos 

persistem, a produção de estrogênio folicular é mínima e a produção de LH da hipófise é 

bloqueada. A atividade cíclica ovariana então cessa completamente. 

 

 

8.6.7. Sintomas 

Os animais com cistos grandes e múltiplos, apresentam ciclos estrais muito 

irregulares, com prolongados períodos de anestro, podendo ser por isto confundido 

algumas vezes com uma possível gestação. Não há ninfomania, porém quando ocorre cio, 

sua intensidade pode ser maior do que o normal. Muitas fêmeas permanecem vazias à 



169 

despeito de vários cruzamentos, e a recuperação espontânea, raramente ou nunca 

acontece. Nem tentativas para provocar a ovulação na fêmea afetada ou regressão através 

da aplicação de hormônios, não tem tido sucesso uniformemente regulares. 

Os ovários císticos ocorrem tanto em porcas gestantes quanto em fêmeas 

vazias. Os cistos não influenciam na conduta reprodutiva, tornando-se atrésicos ou 

luteinizados ao final do ciclo. Os cistos pequenos não afetam a fertilidade, mas os grandes 

são frequentemente associados à problemas de infertilidade. Endometrite cística pode 

estar frequentemente associada à fêmea suína com cistos ovarianos. 

Os cistos grandes de longa duração, levam à uma hipertrofia do clítoris, 

podendo o mesmo alcançar 3cm de comprimento. Esta hipertrofia pode ser, 

provavelmente, devido à um estímulo contínuo da progesterona, devendo também ser 

considerada a possibilidade de ter sido transformada em andrógeno, que seria então o 

responsável pelo aparecimento do problema. Este sinal não é bom para o diagnóstico, 

pois ele pode aparecer também em porcas velhas gestantes. 

Os cistos pequenos e múltiplos, são vistos frequentemente em porcas 

gestantes, não se sabendo se eles sugiram após a concepção, ou se alguns animais 

conceberam apesar da presença deles nos ovários. O tamanho de leitegada de porcas 

gestantes com ovários císticos, é significativamente menor do que naquelas fêmeas 

gestantes com ovários normais. 

É impossível se distinguir entre pequenos e grandes cistos pela sintomatologia 

externa que o animal apresenta. Em ambas as condições, ciclos estrais e intervalo entre 

cios são irregulares e imprevisíveis, porém, no caso de pequenos cistos não há aumento 

do clítoris. 

 

8.6.8. Cistos em porcas gestantes 

Muito pouco é sabido a respeito da etiologia de ovários císticos em porcas 

gestantes. Ovários contendo cistos grandes já se viu em fêmeas nas quais os blastocistos 

estavam em processo de implantação em animais poucos dias antes do parto, bem como, 

em todos os estágios da gestação. Se estes ovários se tornam císticos após a concepção 

ou se as fêmeas com ovários císticos podem conceber, não se sabe ao certo. É muito 

improvável que as fêmeas com ovários císticos possam conceber, porque muitas 

tentativas de formá-los e tornar o animal gestante tem falhado. Uma incidência de 8% de 

cistos ovarianos em porcas gestantes tem sido encontrada, nas quais os cistos variavam 

de simples à múltiplos, localizando-se em um ou ambos os ovários, com um diâmetro 

entre 20 e 40mm. 

Poucos ou nenhum ovário cístico é capaz de ovular, portanto cistos 

encontrados em porcas gestantes teriam surgido mais comumente após a concepção. 

Pode-se também mencionar que o tamanho da leitegada não foi tão alto nas fêmeas com 

cistos, quanto em outras normais, e que os cistos parecem não interferir com a gestação. 

Cistos ovarianos podem ser produzidos regularmente em fêmeas gestantes por uma 

simples injeção de 250 a 400 unidades de PMSG. 

 

8.6.9. Conteúdo hormonal dos cistos 
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Em testes utilizando-se extrato de fluído cístico, a granulosa, a teca e o 

estroma ovariano foram testados separadamente para estrogênio e progesterona. Todos 

os testes foram comparados com os de folículos normais. A injeção constante de maciças 

doses de fluido cístico em capões, não mostrou a presença do hormônio androgênico no 

fluido proveniente de grandes cistos. Usando-se o teste do peso uterino, em ratas imaturas, 

foi encontrado que lá havia traços de estrógeno no fluido e estroma de grandes cistos, mas 

mesmo considerando o grande tamanho dos cistos, a quantidade do total do hormônio 

presente em todo o ovário foi apenas uma fração da quantidade presente no fluído e 

estroma de folículos de ovários normais (Tabela 20). 
 

Tabela 20: Comparação do conteúdo estrogênico dos componentes de dois tipos de cistos 

ovarianos, com ovários normais. 

         Quantidade de estrógeno presente  

 Material Pesquisado Por cc - gr Em ambos ovários 
 Grandes Cistos   
 Fluido 0,0009 – 0,0099 0,0228 – 0,1125 
 Estroma 0,0014 – 0,0132 0,0090 – 0,2323 
 Pequenos Cistos   
 Fluido 0,0310 – 0,0350 1,3950 – 1,5450 
 Estroma 0,0361 – 0,0433 - x - 
 Ovário Normal   
 Fluido 0,1162 0,3490 
 Estroma 0,0812 - x - 
 Teca e Granulosa 0,1650 0,3257 
 Corpo Lúteo - x - - x - 
 Fase Folicular 0,0668 0,1024 
 Fase Luteínica 0,0164 - x - 

(Fonte: Nalbandov, 1952) 

 

Testes para se indicar progesterona presente nos hormônios do fluido cístico, 

são técnicas mais difíceis de se fazer. O fato do endométrio de fêmeas com cistos grandes, 

mostrar extensiva e contínua proliferação progestacional, posteriormente confirma que as 

paredes luteinizadas lentamente, de cistos grandes, secretam progesterona. Como o teste 

para andrógeno foi negativo, supõe-se que o aumento do clitóris é devido à estimulação 

contínua de progesterona, que sabe se ter um efeito androgênico quando presente em 

grandes quantidades. 

Em contraste, o fluido cístico e o estroma de cistos pequenos, viu-se ser tão 

rico em estrógeno por unidade de peso, quanto o de folículos normais. Devido ao seu 

grande número, o total da concentração de estrógenos por animal, foi 4 a 5 vezes maior 

do que em animais com folículos normais, logo antes da ovulação, e várias centenas de 

vezes maior do que em animais com cistos grandes. O fato dos estrógenos serem 

secretados continuamente pelos cistos pequenos, é suportado por observações que 

mostram o endométrio uterino de tais fêmeas com estimulação do tipo estrogênica 

prolongada. O conteúdo de esteroides é diferente de porca para porca, e até em cada cisto 

de um mesmo ovário. 
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8.6.10. Tratamento 

Poucas são as perspectivas para tratamento do cisto ovariano em porcas, 

devido à precisão diagnóstica não ser muito boa. A resposta ao tratamento hormonal é 

normalmente transitória ou inexistente. Ruptura manual dos cistos pelo reto do animal, 

seguida de injeção venosa de gonadotrofina coriônica humana (HCG), em doses de 500 

a 1000UI, apresenta normalmente resultados pouco efetivos. A prostaglandina análoga 

sintética (cloprostenol) aplicada sozinha ou associada com fatores liberadores de 

gonadotrofinas (GnRH), ou ainda HCG, pode ter algum resultado satisfatório. Embora a 

etiologia não seja bem conhecida, o acasalamento dirigido permite a seleção de machos 

e fêmeas para baixa probabilidade de aparecimento de cistos ovarianos. 
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Capítulo 9 

REPOSIÇÃO DE PLANTEL 
 

9.1. INTRODUÇÃO 

A atenção com as leitoas de reposição de um plantel, tem aumentado bastante, 

uma vez que granjas tem apresentado índices significativos de reposição, que podem 

superar a taxa anual de 50%. Esse fato, vem sendo acompanhado e estimulado pela 

genética das fêmeas de reposição. Assim sendo, uma maior atenção a este grupo de 

animais de uma granja, se faz necessário. 

As marrãs representam o futuro reprodutivo de uma granja comercial. 

Infelizmente elas não têm recebido a devida atenção e acabam não recebendo diversas 

práticas importantes para a obtenção de matrizes produtivas. Essas práticas, 

proporcionam a obtenção de fêmeas de maior longevidade dentro da criação e que sejam 

economicamente viáveis. A reposição anual em um plantel, gira em torno de 40 a 45%, 

sendo necessária para a obtenção de bons resultados produtivos. Uma granja estável, deve 

apresentar um plantel que possua matrizes distribuídas entre todas as ordens de parto. 

As fêmeas jovens dão entrada na granja normalmente aos 150 dias de idade e 

recebem a primeira cobertura aos 210 dias, podendo essa idade variar um pouco de acordo 

com a genética das marrãs utilizadas. Nesse período que a fêmea fica na criação, entre a 

sua aquisição e a sua primeira cobertura, deve-se ter cuidados direcionados ao preparo 

reprodutivo e imunológico da marrã, através de algumas práticas, tais como: quarentena, 

indução da puberdade, manejo sanitário, manejo nutricional e manejo reprodutivo. 

 

 

9.2. INTRODUÇÃO DA MARRÃ NO PLANTEL 

Considerando-se que adaptação sanitária e quarentena, são práticas diferentes 

dentro de uma suinocultura, alguns aspectos são importantes a serem considerados, 

visando o sucesso da futura matriz: 

 

9.2.1. Quarentena 

Tem por objetivo a verificação clínica e laboratorial do perfil sanitário dos 

animais, os quais devem ser colocados em local fisicamente isolado na granja receptora. 

Nesse quarentenário a granja pode se valer da prática do uso do animal sentinela, o qual 

é comprovadamente livre de agentes patógenos. Com essa característica, ele é não possui 

imunidade, podendo demonstrar clinicamente, alguma doença subclínica presente nos 

novos animais recebidos na granja. A quarentena, é ainda uma prática para a qual se 

delega pouca atenção, por parte dos criadores, devido a diversos motivos: questões 

financeiras, adaptação de instalações, falta de informação ou desconsideração à 

importância técnica e econômica de tal prática na granja. 
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9.2.2. Alojamentos 

São as instalações destinadas à recepção e criação de leitos, normalmente são 

negligenciadas nas granjas suinícolas. É comum a prática de projetos nos quais não são 

encontradas instalações destinadas a essa categoria de animais, dentro de uma granja. 

 

9.2.3. Adaptação sanitária 

Aqui o objetivo principal é proporcionar às marrãs recebidas, uma boa 

resposta imunológica a possíveis doenças presentes na granja receptora. Esta adaptação é 

feita a partir de diferentes práticas: bons alojamentos, vacinação, contato gradativo com 

animais da granja receptora, medicações estratégicas (podem ser indicadas pela empresa 

de genética), dentre outras práticas, que favorecem a uma introdução tranquila e gradativa 

das novas fêmeas ao novo perfil sanitário com o qual elas irão manter contato. Para essa 

prática da adaptação sanitária, existe uma maior consciência de sua necessidade. 

O manejo sanitário de um plantel, inclui todas as práticas de manejo que 

devem ser executadas visando uma melhor adaptação sanitária das marrãs introduzidas 

em um plantel. Dentro dessa óptica, importante é o reconhecimento e a diferenciação dos 

princípios envolvidos nos processos da quarentena e da adaptação sanitária. Programas 

de imunização ativa devem ser implantados, dependendo dos agentes patogênicos 

presentes nas granjas de origem e receptora. Para essa finalidade, importante é o contato 

entre o profissional responsável pela granja receptora e os técnicos da empresa 

fornecedora do material genético, fato esse que irá facilitar decisões preventivas dentro 

do processo de adaptação sanitária dos animais ingressos na granja. 

O manejo visando a formação de marrãs para a vida reprodutiva vem 

ganhando destaque entre os criadores. Associado à evolução genética dos animais, vem 

se tornando um grande desafio dentro da cadeia produtiva, o que aumenta a necessidade 

de otimização de diferentes práticas de manejo ligadas à uma correta prática de criação, 

alimentação e reprodução de leitoas introduzidas em novos planteis. A maior diversidade 

genética atual, gera grandes desafios para a determinação de parâmetros ideais visando a 

primeira cobertura da marrã, necessitando-se para essa finalidade a adoção de margens 

de segurança. Todos esses fatores, concorrem para a necessidade de práticas definidas, 

que valorizam o manejo de leitoas, ganhando atenção prioritária dentro de um sistema de 

produção animal. 

 

9.2.4. Causas de descarte 

As granjas utilizam os chamados descartes programados, aplicados tanto para 

matrizes quanto para reprodutores do plantel. Estes descartes, são medidas rotineiras 

dentro das criações que devem ser gerenciados de forma cuidadosa e criteriosa, sendo 

utilizados tanto para a renovação do plantel, quanto para a eliminação de animais pouco 

produtivos. As taxas de descarte podem variar, se forem comparados plantéis diferentes, 

mas também podem ser influenciadas pelos objetivos da criação (venda de reprodutores 

ou para abate). Normalmente em granjas comerciais, a taxa de descarte se encontra em 

torno de 39% ao ano. 
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Várias são as causas de remoção de matrizes de um plantel suíno, e dentre 

elas podem ser citadas: as falhas reprodutivas (anestro, aborto, retornos de cio regulares 

ou irregulares); problemas locomotores, morte, idade avançada e performance 

inadequada, são as mais comuns. Existe também a possibilidade de erros diagnósticos 

para a determinação da remoção de matrizes, levando ao descarte de fêmeas que ainda 

poderiam continuar no plantel de forma produtiva, fato esse que gera custos e diminui os 

lucros do criador. 

A taxa de descarte de uma determinada granja, deve ser reavaliada 

periodicamente, levando-se em consideração vantagens e desvantagens de diferentes 

origens: sanitária, produtiva, idade média do plantel de matrizes e reprodutores, além dos 

aspectos econômicos relativos aos custos de reposição, em relação ao ganho genético em 

produtividade. Em planteis com genética, cerca de 40% dos descartes são de fêmeas de 

primeiro parto, e esse valor ultrapassa os 69% em fêmeas de dois ou mais partos. Para 

cachaços, a vida reprodutiva útil é estimada entre 15 a 20 meses, podendo variar entre 0,3 

até 38,5 meses. 

Erros humanos na detecção do cio, coberturas em idades muito precoces, 

ineficiência na estimulação utilizando o reprodutor, falhas nutricionais, além de agentes 

infecciosos (bactérias, vírus e fungos), são fatores determinantes para o aumento das taxas 

de descarte de fêmeas, independentemente da idade e ordem de parto das mesmas. A 

prevenção ou minimização desses erros, é de suma importância para se permitir a 

obtenção de melhores resultados de eficiência reprodutiva em uma granja. 

9.2.5. Definições e conceitos 

São informações importantes visando uma melhor compreensão das 

informações colocadas neste item, referentes as possíveis causas de descarte dentro de 

uma granja de produção comercial de suínos: 

9.2.5.1. Taxa anual de descarte 

É o valor percentual fruto da divisão dos animais anualmente descartados 

(óbtos incluídos), pelo número médio de reprodutores (fêmeas e machos). O resultado 

dessa conta é multiplicado por 100. É importante se salientar que, o índice de mortalidade 

de reprodutores deve ser avaliado também em separado, e não deve ultrapassar 3%. 

9.2.5.2. Número médio de reprodutores 

Dentro dessa avaliação podem estar incluídas, para a determinação desse 

número, as marrãs entradas no plantel, que ainda não foram cobertas ou inseminadas. 

 

9.2.5.3. Período de aleitamento 

É um tempo que influi nos valores da taxa de descarte, ou seja, quanto menor 

for o período, maior será a taxa. 

9.2.5.4. Número médio de parições 
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Esse valor, serve para avaliar a duração média da vida reprodutiva de machos 

(idade do descarte, menos idade ao início dos serviços) ou de fêmeas (número médio de 

parições ao descarte). A influência desta característica deve ser levada em consideração 

sobre o custo de produção da granja, lembrando sempre que a primeira leitegada tem 

sempre custo maior do que as seguintes. Em empresas que comercializam genética, esta 

característica pode não ser considerada, o ganho genético é obtido de geração para 

geração, assim sendo, quanto menor o intervalo entre gerações, menor o tempo gasto para 

a seleção dos caracteres desejados. 

9.2.5.5. Anestro e cio silencioso 

A fêmea não apresenta cio, ou ele está presente, mas de forma pouco evidente, 

fato esse que dificulta sua identificação pelo tratador. 

9.2.5.6. Repetição regular/irregular de cio 

Após cobertura/inseminação, a fêmea retorna ao cio, em intervalos que 

variam normalmente entre 18 e 24 dias. Na repetição irregular, a fêmea retorna o cio após 

cobertura/inseminação, em intervalos maiores que podem variar entre 25 e 60 dias. 

9.2.5.7. Abortos 

Várias são as causas de interrupção de uma gestação, com a expulsão precoce 

dos fetos, antes dos 112 dias pós cobrição/inseminação, levando ao descarte as fêmeas 

que apresentam esse tipo de problema. 

9.2.5.8. Tamanho de leitegada 

São leitegadas com número inferior ao esperado pela granja. A 

natimortalidade e fetos mumificados contribuem para a diminuição do tamanho de uma 

leitegada. A granja deve ter um ponto de corte, de acordo que a sua produtividade para 

auxiliar na decisão de manter ou descartar uma fêmea. 

9.2.5.9. Problemas sanitários 

Possuem as causas as mais diversas possíveis, podendo ser de natureza 

epidêmica ou endêmica, caráter agudo ou crônico; são também problemas de cascos, do 

aparelho locomotor ou emagrecimento progressivo. Velhice e/ou óbitos também 

aparecem como causas de descartes de matrizes. 

9.2.5.10. Infecções urinárias 

Bactérias presentes no meio ambiente e no prepúcio do cachaço podem de 

forma ascendente alcançar a uretra e chegar até a bexiga urinária, ureteres e rins, causando 

as infecções urinárias. Esta infecção é causa de 50% das mortes súbitas de fêmeas, sendo 

a principal causa de morte de matrizes com mais de 60 dias de gestação, predispondo as 
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fêmeas a infecções puerperais e diminuição da fertilidade. Esse tipo de problema é mais 

importante em matrizes criadas em confinamento (gaiolas individuais), entretanto, 

quando criadas em sistemas extensivos ou semi-intensivos, as infecções urinárias não 

representam problema importante. Isto, devido ao fato dos animais serem criados soltos 

e com liberdade de movimentos. A falta de exercício, devido ao espaço restrito em que 

se encontra a matriz, faz com que elas se movimentem muito pouco, permanecendo a 

maior parte do tempo deitadas, bebem pouca água e urinam um número menor de vezes, 

durante um dia. Além disso, em baia individuam, quando se levantam e se deitam, 

favorecem o contato e introdução de material fecal presente no piso, para dentro do 

aparelho genital. 

9.2.5.11. Qualidade de água 

Água suja, muito fria, muito quente, pouco disponível ou palatável, ácida ou 

com excesso de nitratos, interfere no volume ingerido diariamente pelo animal, 

favorecendo também ao aparecimento de infecções urinárias. 

9.2.5.12. Tipo de piso 

É importante que o piso de onde ficam alojados os animais, permita uma boa 

drenagem das fezes e urina. Piso ripado inadequado, pode favorecer o acúmulo de fezes 

aumentando a possibilidade de infecções. Piso com umidade, e/ou muito abrasivos trazem 

problemas de lesões de cascos e consequências para as articulações e ligamentos. 

9.2.5.13. Quantidade de funcionários 

uma higienização correta do ambiente onde se encontram os animais, só 

poderá ser alcançada em granjas que possuam um número adequado e suficiente de 

funcionários para a execução de todas as tarefas diárias da granja. 

9.2.6. Causas de descarte de reprodutores 

No caso de reprodutores, várias também podem ser as razões para se optar pelo 

descarte dos animais: 

9.2.6.1. Falta ou diminuição da libido 

Animal não apresente, perde ou diminui seu interesse pelas fêmeas em cio. 

 

 

9.2.6.2. Incapacidade de ereção 

O macho tem interesse pela fêmea, mas sem ereção completa não consegue 

efetuar a cópula. O desvio do pênis pela presença do frênulo peniano também interfere na 

capacidade de cópula correta do varrão. 

9.2.6.3. Baixos índices reprodutivos 
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Resultados ruins de fertilidade de um determinado reprodutor, com aumento 

da porcentagem de retornos ao cio pelas fêmeas servidas por ele, bem como leitegadas de 

tamanho pequeno. Esses resultados ruins, podem estar ligados à baixas qualidades dos 

ejaculados desses varrões. 

9.2.6.4. Problemas sanitários 

Machos apresentam problemas de cascos, articulações, aparelho reprodutor 

causados pela estabulação prolongada e complicadas pelas condições de limpeza 

precárias e humidade ambiente. Velhice e óbito também entram nas causas de descarte 

de machos suínos de um plantel. 

Todos esses problemas não podem ser negligenciados uma vez que há a 

possibilidade de efeito somatório entre eles. A gravidade dos problemas pode variar de 

criatório para criatório, respeitando-se as características individuais de cada um. Granjas 

com grandes problemas podem ser identificadas pelas seguintes características presentes: 

elevada quantidade de porcas com inapetência; condição corporal ruim; aparecimento de 

morte súbita em porcas durante a gestação ou amamentação; aumento significativa das 

taxas de retorno ao cio pós serviço/inseminação; redução da produtividade da granja. 

A prevenção ou controle das infecções urinárias dentro de um plantel de 

suínos, deve ser feito dentro de parâmetros viáveis para a granja, considerando-se os 

fatores de risco presentes e detectados através do exame geral dos animais, machos e 

fêmeas, do plantel. Fêmeas que devem ser descartadas, normalmente apresentem as 

seguintes características: idades avançadas, magreza, problemas locomotores ou 

infecções graves. Identificar as fêmeas com infecção urinária, ou tratar todo o plantel com 

ração medicada, por um período de 10 a 14 dias, são medidas preventivas/curativas, que 

podem ser adotadas. 

9.2.7. Cistos ovarianos e o descarte de matrizes 

Os cistos ovarianos são importantes fatores de risco no contexto das falhas de 

cobrição. Fêmeas com problemas de fertilidade, apresentam essa patologia como causa 

em 1,7 a 24% das fêmeas, dependendo das características de cada rebanho. A formação 

do cisto ovariano é de característica multifatorial. Vários são os fatores que concorrem 

para o aparecimento dessa patologia: estresse, nutrição e estação do ano, dentre outras 

causas. Eles parecem ser consequência de uma perturbação que modifica o 

desencadeamento hormonal durante a fase folicular do ciclo, com inibição da descarga 

do hormônio luteinizante (LH). 

Para o controle desse tipo de problema, é necessário a compreensão dos 

fatores de risco e dos mecanismos que concorrem para a formação dos cistos, 

particularmente durante o período de crescimento folicular. Igualmente importante é a 

verificação da frequência dos problemas reprodutivos que possam estar vinculados à 

doença cística ovariana. Os cistos podem influenciar a taxa de retorno ao estro, estando 

associados a 10% de todos os retornos ao cio. A taxa de parto e de fêmeas vazias, também 

podem estar afetadas pelo aparecimento do cisto ovariano. O cisto ovariano, é um 

problema de difícil solução, visto que são causas de remoção de matrizes de um plantel. 
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9.2.8. Aspectos visando minimizar a taxa de descarte 

Em planteis livres de agentes patogênicos a introdução de doenças virais pode 

ser evitada mediante a avaliação sorológica prévia dos animais a serem introduzidos. Por 

outro lado, em granjas afetadas, o controle deve ser feito através de programas de 

vacinação. 

A reposição anual de fêmeas em uma suinocultura tecnificada gira em torno 

de 40% do plantel. A decisão de descarte/reposição gera custos para o criador, o que o 

obriga a adotar um bom acompanhamento e práticas corretas de manejo da fêmea 

introduzida. Manutenções mais prolongadas de uma matriz dentro do plantel, proporciona 

uma diminuição dos custos de produção, entretanto, se faz necessário que elas possam 

proporcionar ao criador o melhor desempenho reprodutivo possível. Por outro lado, 

através de uma determinação correta das causas que levaram à decisão de remoção de 

uma matriz, associada ao monitoramento das fêmeas produtivas do plantel, pode-se 

conseguir uma redução dos custos de produção associada à uma maximização do 

potencial produtivo de uma granja. 

A elaboração de estratégias para diminuir as taxas de descarte dentro de uma 

granja, possibilitando uma melhoria da eficiência produtiva/reprodutivas das matrizes, 

permitem ao criador uma otimização do desempenho do rebanho, fato esse que 

proporciona ao criador, os melhores resultados de custo-benefício de sua criação. 

Muitas podem ser as causas de descarte e mortalidade de animais dentro de 

uma suinocultura industrializada. Em maior ou menor intensidade, várias dessas causas 

podem aparecer dentro de uma determinada granja, causando prejuízos aos criadores. 

Cuidados devem estar sempre presentes, de forma rotineira, em criações visando evitar a 

introdução de doenças nos rebanhos e para essa finalidade normas de biossegurança 

devem ser sempre adotadas. Deve-se manter uma vigilância contínua sobre os resultados 

de produtividade da granja, identificando precocemente os diferentes problemas, e 

tomando-se as medidas protetivas e curativas necessárias, o mais breve possível. 

9.2.8.1. Doenças do estresse 

Os suínos são animais mais facilmente estressáveis, por isso as “doenças 

estresse relacionadas” ou “miopatias de esforço”, podem causar grandes perdas para o 

criador. O agente estressante funciona como “gatilho” que afeta a musculatura esquelética 

do animal mais sensível, levando-o à uma contratura persistente de alguns grupos 

musculares, levando o animal à uma acidose local, com necrose muscular, ou uma acidose 

metabólica, que pode levar o animal à morte. Sinais generalizados, se iniciam pela 

contratura dos músculos dos membros pélvicos, seguida pela contratura dos músculos dos 

membros torácicos e aparecimento de sinais gerais: manchas arroxeadas na pele, aumento 

da temperatura corporal. O colápso e morte, pode seguir esse quadro em poucos minutos. 

Esta forma de doença é denominada de síndrome do estresse. A identificação de animais 

portadores do gene que condicionam o aparecimento desse quadro patológico, é 

denominado de teste do halotano, sendo o mais seguro e utilizado. 
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9.2.8.2. Problemas locomotores 

As lesões de casco, as pododermatites, as laminites, os problemas articulares, 

a epifisiólise e a apofisiólise, representam as principais afecções do sistema locomotor de 

suínos. Estes processos podem ser identificados pela inspeção dos animais, 

particularmente por um sintoma em comum a todos eles, que é a claudicação. Vários são 

os fatores prédisponentes para o aparecimento desses tipos de problemas, e que podem e 

devem ser evitados em uma granja: alta alcalinidade de pisos novos, excessiva aspereza 

e elevada umidade do piso, inadequada drenagem de fezes e urina, piso escorregadio, 

pisos ripados de baixa qualidade com inadequado espaçamento, deficiência de biotina, 

bem como a maior susceptibilidade de algumas raças ou linhagens de animais. 

O controle para se evitar esses tipos de causas de problemas do sistema 

locomotor, deve ser realizado constantemente dentro da granja, de forma a poder se evitar 

maiores problemas e minimizar o número de animais descartados. Para as afecções 

articulares, é importante se determinar a etiologia e diagnóstico do problema, 

diferenciando os processos degenerativos (artroses) dos problemas de ordem infecciosa 

(artrites). No caso dos problemas de origem genética, as artroses e as epifisiólises, os 

animais afetados devem ser substituídos por outros de linhagens menos susceptíveis a 

esses tipos de problemas. O reconhecimento precoce do problema e de suas causas, nesses 

casos, é muito importante e os animais devem ser descartados. No caso das artrites, o 

controle do problema se faz com tratamento medicamentoso e a prevenção, através de 

higiene e desinfecção das instalações e melhoria do manejo sanitário dos animais. 

9.2.8.3. Problemas ambientais 

Fatores climáticos e os relacionamentos animal/animal e animal/tratador, 

podem influenciar no processo reprodutivo. Altas temperaturas podem bloquear em até 

10% de marrãs não adaptadas bem como aumentar 5% do índice de leitoas em anestro. A 

presença, o odor e os ruídos produzidos pelo reprodutor, estimulam a ocorrência de cio 

nas fêmeas no pós-desmame. 

 

 

9.2.9. Critérios visando o descarte 

São necessários critérios para o descarte em uma granja, visando uma melhor 

organização da reposição das fêmeas removidas do plantel. Normalmente as fêmeas de 

reposição, são colocadas nos mesmos lotes das descartadas, assim sendo, precisam ser 

manejadas de forma que elas possam se encontrar dentro de um memo momento 

reprodutivo, visando a inseminação semanal dos lotes de matrizes. Uma vez decidido o 

descarte, as fêmeas devem ser removidas o mais rapidamente possível, visando a 

diminuição dos dias não produtivos dessas matrizes, que tem uma influência negativa nos 

resultados de produtividade da granja. 

Uma matriz pode ser mantida no plantel, de forma econômica, por no máximo 

6 a 9 parições. A observação do número de parições de uma matriz, deve sempre vir 

acompanhada da verificação do tamanho da leitegada. Isso é importante, pois, 
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proporciona uma análise mais completa e correta, traduzida por uma melhora significativa 

em relação às matrizes removidas do plantel levando-se em consideração o número de 

partos. A decisão para a substituição de uma matriz dentro de uma criação, deve 

apresentar sempre um bom nível de bom senso a fim de se minimizar as perdas 

econômicas e os resultados gerais de produtividade da granja. 

O conhecimento das causas de descarte dentro de um plantel, é extremamente 

importante, de forma que a política de descarte adotada possa ser flexível, para variar de 

acordo com a situação que se apresenta. Essa flexibilização se apoia em questões de 

ordem econômica ou de disponibilidade de animais de reposição. Por outro lado, a 

disponibilidade de matrizes para se completar os lotes de produção, pode ser maior ou 

menor do que a demanda, o que poderá prejudicar os índices produtivos do plantel. Assim 

sendo, o criador deve ser flexível nos seus critérios para as tomadas de decisões, conforme 

a oportunidade e possibilidade de cada ocasião. 

9.2.9.1. Avaliação individual das matrizes 

Neste caso deve ser levado em consideração o desempenho reprodutivo e o 

número de leitões produzidos, por unidade de tempo. A condição clínica da porca 

associada à sua idade, podem representar fatores de risco para os resultados reprodutivos 

da matriz. Altas taxas de descarte, resultam em um maior número de fêmeas jovens no 

plantel, que normalmente apresentam características produtivas menores do que porcas 

adultas, bem como uma maior quantidade de falhas reprodutivas. Normalmente, essas 

fêmeas estão mais sujeitas a descartes por causas reprodutivas do que fêmeas adultas, 

entretanto, essas causas devem ser bem diagnosticadas a fim de dar uma melhor 

sustentação à decisão a ser tomada. 

9.2.9.2. Análises de custo 

Normalmente o valor da leitoa de reposição é maior do que o da porca de 

descarte. A fêmea recém adquirida, precisa gerar um retorno financeiro para o criador, 

traduzido pela produção de um bom número de leitões, uma vez que no valor de venda 

de descarte, estão embutidos custos com alimentação, vacinas, mão de obra, etc, a fim de 

manter a granja em equilíbrio financeiro. A quantidade de leitegadas produzidas por uma 

fêmea é uma característica importante para se decidir ou não pelo seu descarte. 

Normalmente, as primeiras leitegadas de uma fêmea, apresentam custos de produção 

maiores, assim sendo, a manutenção de uma fêmea em níveis produtivos ideais, por um 

maior tempo possível, dentro do plantel, permite uma diminuição dos custos de produção. 

O descarte de matrizes traz um problema, para o criador, junto aos frigoríficos, que impõe 

restrições quanto ao abate de animais que apresentam altos pesos. 

 

9.2.10. Critérios visando a produtividade 

Granjas que possuem um grande fluxo de produção, normalmente trabalham 

com taxas anuais de descarte, que variam entre 35 e 50%. A remoção de uma matriz de 

um plantel, é involuntária, somente quando a causa do descarte é por morte do animal. 

Em qualquer outro tipo de situação, o descarte envolve uma decisão voluntária por parte 
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do criador. Estudos já comprovaram que as principais causas de descarte de matrizes 

suínas, estão ligadas a fatores de ordem reprodutiva, idade avançada da fêmea, 

performance inadequada, problemas locomotores e mamários, e morte da matriz. 

O termo falha reprodutiva, é utilizada para caracterizar diversos tipos de 

situações da fêmea: atraso ou falta de puberdade na leitoa, falta de estro pós-desmame, 

retornos regulares ou irregulares ao estro após a cobertura, diagnóstico de prenhez 

negativo, aborto, etc. 

Erros na determinação das causas que determinam o descarte de uma matriz, 

podem acontecer com certa frequência, levando à remoção de animais sem necessidade e 

aumentando os custos de produção. Essas falhas acontecem basicamente, em decorrência 

de erros de avaliação, por parte do tratador ou proprietário da granja. O aumento do 

percentual de remoção de fêmeas (descarte), leva normalmente à um aumento da taxa de 

renovação do plantel, e com isso levar à uma diminuição da produtividade do plantel. Isso 

acontece devido ao fato de que as matrizes que entram no plantel, são marrãs que tem 

normalmente uma produtividade menor, associado ao aumento dos dias não produtivos. 

O monitoramento ao abate para avaliação macroscópica do trato reprodutivo 

de fêmeas, pode fornecer informações importantes para a granja, que permitiram 

minimizar futuramente o descarte de fêmeas, potencialmente ainda produtivas. 

Dependendo dos resultados, correções podem e devem ser implementadas para melhoria 

do desempenho reprodutivo e longevidade das matrizes. Comparações entre os resultados 

médios da granja e os resultados de produtividade de uma determinada matriz, deve 

sempre ser levado em consideração para uma decisão de descarte. 

9.2.10.1. Taxa de reposição x eficiência reprodutiva 

Uma taxa de descarte muito baixa, vem associada à uma porcentagem alta de 

fêmeas mais idosas no plantel, que podem estar associadas à uma maior probabilidade de 

apresentarem problemas, como por exemplo infecções urinárias, e podem também 

apresentar uma menor eficiência reprodutiva. Por outro lado, uma taxa de descarte muito 

alta, geralmente está associada à uma proporção maior de fêmeas jovens no plantel, que 

são normalmente menos produtivas e são responsáveis pelo aumento dos dias não 

produtivos. Fêmeas jovens também apresentam uma maior probabilidade de 

apresentarem problemas reprodutivos e locomotores. 

Fêmeas descartadas devido a problemas de falhas reprodutivas, apresentam 

um menor número de partos, desperdiçam uma maior porcentagem do seu período de vida 

útil (42%) apresentando períodos não produtivos e também produzem um menor número 

de leitões desmamados por ano de vida. 

Um dos mais eficientes parâmetros para se estimar a performance de uma 

fêmea suína, é a avaliação dos dias não produtivos durante a vida útil dessa fêmea. O 

desperdício produtivo gira em torno de 20% para porcas removidas com apenas um parto, 

e diminui à medida que o número de partos da fêmea, antes do descarte, aumente. Uma 

deficiente pesquisa de cio, coberturas/inseminações em idades precoces, uso de machos 

jovens, deficiência nutricional, agentes infecciosos e tóxicos, manejos deficientes e 

problemas ambientais, são causas comuns de altos níveis de descarte por falhas 

reprodutivas em fêmeas jovens. 
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9.2.10.2. Política de descarte x custo de produção 

Existe um componente de custo fixo relacionado à reposição de fêmeas em 

um plantel de reprodução, o que leva ao aparecimento de custos antes mesmo da nova 

matriz ser introduzida no plantel de reprodução. A esse custo, devem ser adicionados 

outros referentes a alimentação, instalações, mão de obra, etc, que se acumulam 

diariamente devido à permanência da fêmea no plantel. A diferença entre o valor da fêmea 

de reposição e a de descarte, varia entre diferentes granjas, mas se a matriz introduzida 

na criação não produzir leitões, o valor pago, futuramente, no seu momento de descarte 

deverá compensar os seus custos de aquisição, a fim de não afetar negativamente os 

rendimentos da granja. 

É importante se considerar o número médio de parições de uma matriz dentro 

de um programa de remoção de fêmeas de uma criação. O ideal seria a manutenção de 

fêmeas produtivas, evitando-se ao máximo o descarte precoce. Este princípio, entretanto, 

não pode ser aplicado em granjas multiplicadoras genéticas, pois nelas o objetivo de 

produção é o ganho genético, assim quanto menor o intervalo entre gerações, menor será 

o tempo gasto para a seleção de caracteres desejados. 

9.2.10.3. Trato reprodutivo ao abate 

A prática de se avaliar o trato reprodutivo ao abate, de fêmeas descartadas, 

permite um melhor diagnóstico das causas das falhas reprodutivas. O resultado dessa 

avaliação, deve ser interpretado conjuntamente com o histórico da fêmea, com atenção 

especial a razão do seu descarte. Com essas observações, é possível se organizar melhor 

o programa de descarte da granja, e assim aproveitar melhor a vida útil da matriz, seus 

melhores potenciais produtivos, aumentando dessa forma a eficiência produtiva do 

plantel como um todo. 

 

9.2.10.4. Momento ideal para remoção da matriz 

A determinação da taxa anual de reposição é o primeiro passo para se avaliar 

um programa de remoção. O cálculo do número médio de parições no plantel, é muito 

utilizado, mas o número médio de parições das fêmeas descartadas é mais informativo. É 

importante saber o intervalo entre o evento que determinou o descarte da matriz, com sua 

remoção da granja, porque influencia no número de leitões/fêmea/ano e no número de 

desmamados/fêmea/ano. Recomenda-se uma estratégia de descarte baseada na ordem de 

parto e no tamanho da leitegada, para se conseguir uma elevação de 11% no rendimento 

reprodutivo em relação a outra estratégia baseada somente no número de partos  
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