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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso descreve as principais atividades 
desenvolvidas no período de 01 de fevereiro a 27 de maio de 2016 na disciplina de 
Estágio Obrigatório Supervisionado, do curso de Medicina Veterinária, da 
Universidade Federal do Paraná – UFPR. O estágio foi realizado na Cooperativa 
agroindustrial Copagril, unidade operacional de Marechal Cândido Rondon – PR, na 
área de fomento de suínos, sob orientação do Médico Veterinário Roberto Hilgert e 

supervisão da professora Doutora Daiane Güllich Donin. Durante o período, foram 
acompanhadas as atividades técnicas relacionadas a todo o ciclo de produção de 
suínos, desde a produção de leitões em Unidades Produtoras de Leitões (UPL’s), 
alojamento e crescimento nos crechários, até o crescimento e terminação dos 
animais para o abate em granjas de terminação, sendo todas as etapas em forma de 
integração, entre cooperativa e produtor. As principais atividades foram relacionadas 
à extensão rural, realizando acompanhamento dos índices zootécnicos e manejo da 
produção e sanidade dos animais. 
Palavras-chave: Fomento de suínos. Medicina Veterinária. Produção animal. 
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1. INTRODUÇÃO 

A produção de suínos cresceu muito durante os últimos anos, o que permitiu 

chegar ao nível de qualificação em que se encontra, desde a produção em si até os 

mercados conquistados. Isso se deve principalmente aos grandes avanços obtidos 

nas áreas de nutrição, melhoramento genético, sanidade e manejo, além da 

crescente demanda de alimento pela população mundial. Avanços que resultaram 

em animas com características de crescimento rápido, sendo uma das fontes de 

proteína animal de alta qualidade e rentabilidade. 

O Brasil é o único país da América do Sul a se destacar no cenário entre os 

10 maiores produtores mundiais de carne suína, ficando em quarto lugar, atrás da 

China, União Européia e Estados Unidos (ROPPA, 2014).  

Nos últimos anos, vem sendo observado um salto no crescimento do 

consumo de carne suína no Brasil, sendo que de 2010 a 2015 houve aumento de 

14,1 Kg para 15,1 Kg per capita por ano (ABPA, 2015).  

Com produção de mais de 3,6 milhões de toneladas ano de 2015, e grande 

volume exportado, o mercado interno ainda é o grande responsável pelo consumo, 

sendo 84,8% do total da carne produzida consumida no Brasil (ABPA, 2015). O sul 

do Brasil é a região de maior expressão na produção, concentrando quase a metade 

do rebanho nacional e, com destaque ao estado de Santa Catarina, que participa 

com mais de 27% do total de abate de suínos nacional, seguido do Paraná (ROPPA, 

2014) 

O grande consumo de carne suína nos outros países, somado à qualidade do 

produto produzido no Brasil, coloca o país em 4º no ranking de maiores 

exportadores, com volume que chegou a 555 mil toneladas em 2015, gerando 

receita de mais de US$ 1270 milhões (ABPA, 2015). 

Observando-se os índices de produção, verifica-se que o mercado da 

suinocultura no Brasil vem crescendo gradativamente, e que apesar de estar entre 

os melhores na produção, ainda tem muito para se desenvolver, abrindo 

oportunidades para pesquisa e desenvolvimento agroindustrial. 

 Dada a importância da atividade suinícola no contexto nacional, o presente 

trabalho objetiva apresentar as atividades acompanhadas durante o período de 
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estágio curricular realizado nesta área, abordando os principais pontos relacionados 

à produção de suínos desde o nascimento dos letões ao abate.  
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2. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

O estágio curricular obrigatório foi realizado na Cooperativa Agroindustrial 

Copagril, com sede em Marechal Cândido Rondon- PR, no período de 01 de 

fevereiro a 27 de maio de 2016, somando um total de 500 horas, sob supervisão da 

Professora Drª. Daiane Güllich Donin e orientação do Médico Veterinário Roberto 

Hillgert, sanitarista da empresa no setor de suínos. 

A cooperativa iniciou as atividades em 1970, com nome de Cooperativa 

Agrícola Mista Rondon Ltda. em Marechal Cândido Rondon-PR, sendo suas 

principais atividades na área agrícola e na suinocultura, com a instalação de uma 

fábrica de ração um ano após para fornecer insumos aos criadores de suínos. 

Hoje atua em diversas áreas da agropecuária, com amplo corpo técnico 

fomentando as áreas de avicultura, suinocultura, produção leiteira, piscicultura e 

grãos em geral, além disso, conta com várias lojas agropecuárias, mercados, postos 

de combustível, unidades de recebimento e de armazenamento de grãos, unidade 

industrial de aves, unidades industriais de rações, núcleo de recria de ovos e 

associação atlética cultural, distribuídos pela região oeste do Paraná e Mato Grosso 

do Sul, contando com aproximadamente 5000 associados e com quadro de 

funcionários de mais de 5150 pessoas.  

A suinocultura dentro da Copagril apresentou crescimento de 150% nos 

últimos cinco anos, sendo desenvolvida em mais de 340 propriedades, envolvendo 

diretamente mais de 1200 pessoas na atividade. Possui corpo técnico de três 

veterinários e quatro técnicos em agropecuária, que dividem as atividades em 

extensão rural de toda cadeia de fomento de suínos. 

Desenvolvida em três sítios, unidades produtoras de leitões, crechários e 

terminações, a cooperativa não possui UPL própria, conta com 76 produtores 

iniciadores, com 80 UPL’s e total de 28.000 matrizes em produção, dos quais a 

cooperativa compra os leitões desmamados. 

São mais de 113.000 leitões alojados em crechários de 30 produtores 

parceiros, já a fase de terminação está distribuída em mais de 230 granjas. Esses 

produtores trabalham em sistema de parceria, recebem da empresa os leitões, 

assistência técnica, medicamentos e nutrição, criando os animais até a fase de 

abate. 
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A Copagril não possui abatedouro de suínos próprio, os animais são 

abatidos no frigorífico da Frimesa, localizado em Medianeira – PR (Figura 1). Por 

mês, são enviados a Frimesa em média 56.000 animais para o abate, 2.500 suínos 

por dia. A Frimesa é uma central, união de cinco cooperativas filiadas (Copagril, 

Copacol, C.vale, Lar e Primato), que abate aproximadamente 6.500 animais/dia e 

tem planos de ampliação, com novo abatedouro em obras para cerca de 15.000 

animais por dia.  

 
  Figura 1 - Abatedouro de suínos Frimesa – Medianeira-PR. 
  Fonte: WIKIMAPIA (2012) 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

As atividades durante o estágio se dividiram entre visitas técnicas de rotina, 

visitas sanitárias em UPL’s, creches e terminações, acompanhamento diário de 

manejo em UPL e o acompanhamento de vacinação, conforme apresetado no 

gráfico 1. 

 
 Gráfico 1 - Atividades desenvolvidas no período de estágio. 
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A assistência técnica das UPL’s era dividida entre os médicos veterinários e 

técnicos em agropecuária, onde cada um era responsável por granjas de 

determinadas áreas. Visitas de rotina eram realizadas, fortalecendo os padrões de 

manejo e avaliando os resultados obtidos. Também foi realizado acompanhamento 

diário das atividades de UPL, na maternidade foram feitas atividades de 

acompanhamento de partos e manejo dos leitões, no setor de gestação atividades 

de acompanhamento gestacional, manejo nutricional, reprodutivo e de ambiente.  

A assistência técnica às creches era feita por um médico veterinário, 

responsável pelas visitas de rotina e chamados. Eram aproximadamente cinco 

visitas de rotina durante o lote, nas quais era verificado o estado sanitário dos 

animais, manejo nutricional e uniformidade.  

As terminações eram acompanhadas por técnicos em agropecuária, sendo 

as visitas técnicas de rotina feitas a cada 20 dias para verificar o aspecto geral dos 
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animais, uniformidade o acompanhamento do manejo de comedouros, bebedouros e 

cortinas, curva de crescimento e orientações para o carregamento pré-abate dos 

animais. Em geral a revisão dos padrões de manejo representaram a maior parte 

das tarefas realizadas. 

Os produtores eram orientados a fazer chamados em situações de alta 

morbidade ou de mortalidade de leitões, ou em casos de mortes recentes, sempre 

que necessário eram realizadas necropsias e coleta de material para análise 

laboratorial, a fim de auxiliar no diagnóstico e na escolha mais adequada de 

protocolo medicamentoso, seguindo com o acompanhamento do lote.   

Além do acompanhamento diário com os técnicos extensionistas, foram 

acompanhadas as vacinações em todas as 80 UPL’s junto com os vacinadores de 

uma empresa terceirizada. Acompanhando a vacinação de leitoas, porcas e leitões, 

e avaliação dos aspectos relacionados à aplicação, as vacinas e categorias 

vacinadas. 

Durante o período de estágio foi possível acompanhar todas os tipos de 

visitas técnicas, em UPL’s, creches e terminações, com os técnicos ou médicos 

veterinários extensionistas, tendo assim visão de toda a produção de suínos da 

Copagril e os diferentes manejos que são aplicados. 

 

3.1. UNIDADES PRODUTORAS DE LEITÕES 

A Cooperativa não possuía UPL própria, contava com 76 produtores 

iniciadores, totalizando 80 UPL’s, que trabalhavam em sistema de parceria, 

totalizando plantel de aproximadamente 28.000 mil matrizes em produção. Nestas, 

os produtores era detentores das instalações, compravam os animais, alimento, 

insumos e medicamentos, e a Copagril fornecia assistência técnica, atendimento 

veterinário e se comprometiam a comprar os leitões desmamados. 

As leitoas para reposição das matrizes eram compradas pelo produtor de 

empresas de genética de sua preferência. O sêmen utilizado na inseminação 

artificial provinha de uma central de inseminação artificial (IA), implantada na cidade 

de Quatro Pontes, PR. 

A média de desmame dos leitões era de 25 dias, com peso médio entre seis 

e oito Kg. As porcas e leitoas permaneciam na gestação até aproximadamente cinco 
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dias antes da data prevista para o parto, e eram transferidas para a maternidade. Na 

maternidade acontecia o parto e as fêmeas permaneciam nesta sala até que se 

realizasse o desmame. Após o desmame, os leitões eram enviados para a creche e 

as porcas que não fossem descartadas retornavam para o setor de gestação. Na 

recria ficavam as leitoas de reposição, que substituiriam as porcas descartadas. 

O conhecimento e prática de ação correta durante o pré-parto, parto e pós-

parto objetiva a produção do maior número de leitões, com peso adequado ao 

desmame e também a chegada da fêmea ao final da lactação em condições 

favoráveis para a cobertura, garantindo assim o sucesso da atividade 

(BORTOLOZZO e WENTZ, 2010). 

3.1.1. Setor de reposição 

 As fêmeas de reposição nas UPL’s eram compradas de empresas de 

genéticas de preferência do produtor, sendo a maior parte da genética DB-DanBred, 

também Agroceres PIC, Topigs e Biribas. Estas fêmeas chegavam as propriedades 

com idade aproximada de 150 dias, e peso de 90 kg. 

3.1.1.1. Quarentena e adaptação sanitária 

 Quarentena é o período em que os animais devem permanecer isolados, 

para que possíveis doenças trazidas do plantel de origem com animais portadores 

ou cronicamente infectados ou que eventualmente tenham sido adquiridas na 

viagem, venham a se manifestar de forma clínica. Após esse período de quarentena 

deve se iniciar um processo de adaptação, que visa expor os animais de forma 

controlada a microbiota presente na granja de destino (BARCELLOS et al., 2007)  

Nenhuma das UPL’s acompanhadas possuíam quarentena, assim as 

fêmeas recém chegadas eram alojadas em baias coletivas, próximas as de 

gestação. Um dos motivos pela falta de quarentena nas granjas é a falta de espaço 

físico, mas principalmente pelo produtores não darem a devida importância 

Adaptação sanitária é a realização da exposição gradativa à microbiota 

existente na granja de destino, sem que haja o desencadeamento de sinais clínicos 

de forma severa. Teoricamente deveria ocorrer após o período de quarentena, 

porém as granjas realizam diretamente a adaptação (sem o período de quarentena), 
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iniciando logo após a chegada das leitoas, por um período de 21 a 45 dias. 

(SHUKURI, 2013). 

A quarentena e a adaptação sanitária são ferramentas essenciais na 

prevenção e controle de enfermidades e devem ser adotadas sempre que possível, 

trazendo benefícios na saúde das fêmeas, criando imunidade aos agentes presentes 

na granja, diminuindo o uso de antibióticos e até de vacinas. 

 

3.1.1.2. Estimulação do estro 

 

Segundo Shukuri (2013), para a indução da puberdade, devem ser utilizados 

machos adultos, com boa libido e boa saúde geral; o efeito macho é composto de 

estímulos olfativos, táteis, sonoros e visuais e a sua eficiência é resultado da soma 

dos quatro componentes citados, além da frequência, duração e intensidade do 

manejo. 

A partir dos 160 dias de idade as fêmeas já começavam a ser estimuladas 

para que manifestassem precocemente a puberdade com a passagem dos rufiões 

sexualmente maduros (mais de um ano).  

À medida que as fêmeas manifestavam cio, eram formados grupos de 

cobertura. A cobertura era feita depois do terceiro cio, e as marrãs colocadas em 

gaiolas no mínimo 15 dias antes da cobertura, para se acostumarem ao novo local.  

 

3.1.2. Gestação 

 

O setor de gestação é o local onde as porcas permanecem durante 

praticamente toda a prenhez, desde a saída da maternidade até aproximadamente 

cinco dias antes da data prevista para o parto. 

O manejo correto das porcas na gestação é essencial para aumentar o 

número de leitões desmamados através da maximização da taxa de parto e do 

número de leitões nascidos vivos. Qualquer problema em um destes dois índices 

zootécnicos é indicativo de manejo inadequado na gestação (LIMA, 2007). 
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Nas visitas técnicas realizadas, observava-se o estado físico dos animais 

avaliando o escore corporal e a presença de alguma afecção, principalmente 

corrimentos vaginais.  

 

3.1.2.1. Instalação e ambiência na gestação 

 

O modelo de salas de gestações novas era com celas individuais que 

facilitavam o manejo das fêmeas, mas outra opção seria as baias coletivas, 

formadas de acordo com os grupos de inseminação (Figura 2). 

 

             Figura 2 - Matrizes em gestação em baias coletivas 
       Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Na maioria das granjas acompanhadas, a temperatura dentro dos barracões 

de gestação, o controle do calor e do frio, bem como do acúmulo de gases, era 

realizado por meio do manejo de cortinas. Em ambos os lados das instalações, 

possuíam cortinas laterais, e em algumas propriedades as salas de gestação 

possuíam sistema de nebulização e ventiladores para diminuir o estresse térmico 

pelo calor. A faixa média de temperatura que se busca ficava entre 16 a 22ºC, difícil 

de alcançar nos meses de verão, por isso recomenda-se que entorno das 

instalações se promova o máximo de sombreamento possível, para amenizar a alta 

temperatura. Algumas granjas com instalações novas possuíam o galpão de 

gestação totalmente climatizado e com celas individuais, diminuindo muito o 

estresse térmico sem necessidade de manejo de cortinas. 
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A água era fornecida através de uma canaleta, que passava em frente as 

celas ou por chupeta individual. O arraçoamento era feito nessa mesma canaleta, 

depois que a água era esgotada, sendo que algumas propriedades possuíam 

sistema automático e em outras o fornecimento era manual. Quando em baias 

coletivas, a água era fornecida por chupetas, e a alimentação através de cochos de 

concreto. 

O piso do fundo das celas era vazado, para que as fezes caíssem na 

canaleta de dejetos ou tubulações que conduziam o esterco até a esterqueira. O 

piso deve ser de qualidade e íntegro, pois é o fator predisponente mais importante 

para as lesões de casco em matrizes. Os pisos abrasivos desgastam muito os 

cascos, os irregulares com buracos, fendas e bordas pontiagudas causam lesões. 

Os pisos úmidos pelo acúmulo de fezes e urina amolecem os cascos tornando-os 

mais frágeis. Os pisos ripados quando o espaçamento entre as barras é muito largo 

podem ocorrer lesões na coroa dos cascos ou articulações mais próximas e unhas 

laterais, por isso a barra do piso ripado deve ter largura igual ou maior que 80 mm e 

sem bordos cortantes (ALBERTON et al., 2007). 

 

3.1.2.2. Manejo alimentar na gestação 

 

A alimentação durante o período de gestação afeta diretamente o tamanho, 

peso e a uniformidade da leitegada. Matrizes que recebem dietas com baixa energia 

ou com limitação de nutrientes produzem leitões fracos e com peso desuniforme. 

Por outro lado, fêmeas que recebem rações com excesso de energia ou nutrientes 

apresentam maior morte embrionária nas primeiras 72 horas de gestação, 

dificuldade no parto, redução do apetite e consumo de ração no período de lactação 

(SOBESTIANSKY et al., 1998). Refletindo também no intervalo desmame-cio e na 

longevidade da porca (FONTES, et al., 2010). 

Na maioria das UPL’s acompanhadas a ração para as fêmeas em gestação 

era fornecida duas vezes ao dia, as 07h30 min e ás 17h00 min. A quantidade 

variava durante o período de gestação, e de acordo com o escore corporal da 

fêmea, mas em geral do inicio até os 79 dias de gestação as fêmeas recebiam dois 

kg de ração; dos 80 dias de gestação até três dias antes do parto a quantidade era 
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de três kg. Nos dois dias que antecedem o parto as fêmeas recebiam dois kg de 

ração. 

Os níveis energéticos necessários durante a gestação são menores em 

comparação com as demais fases, portanto, para ajustar a quantidade de alimento 

que as fêmeas realmente precisam nesse período o ideal é adotar um sistema de 

avaliação individual que depende da ordem de parto, do estado nutricional ou escore 

corporal, período de gestação e genética das fêmeas (SOBESTIANSKI et al., 1998).  

 

3.1.2.3. Avaliação do escore corporal 

 

A avaliação e o manejo do escore corporal eram feitos no decorrer das 

visitas técnicas para que se mantivesse uniformidade no lote, e principalmente para 

evitar problemas relacionados ao estado corporal inadequado dos animais. O escore 

corporal era estimado pela observação do estado corporal da fêmea, visualizando a 

coluna vertebral, a inserção da cauda e palpando a região posterior para ponderar a 

quantidade de reserva (BORTOLOZZO e WENTZ, 2007). 

Nessa avaliação utiliza-se escala de 1 a 5, sendo as fêmeas 1 muito magras, 

2 fêmeas magras, 3 padrão normal (Figura 3), 4 fêmeas gordas e 5 muito gordas. 

            

         
. 
 

 
Para as fêmeas fora do padrão, o indicado era restrição ou adição alimentar 

no período entre o 7º e 35º dias de gestação. Buscando manter o escore corporal do 

Figura 3 - Escore corporal de fêmeas em gestação. A- Fêmea 
magra (Escore 2). B- Fêmea com padrão normal (3- 3,5). C- 
Fêmea gorda (Escore 4). 
Fonte: Arquivo pessoal 
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plantel em torno de 3,0 a 3,5 antes do parto e que durante a lactação não perdesse 

mais de 0,5 pontos para não comprometer o desempenho reprodutivo seguinte.  

O ideal é que em qualquer fase não se tenha mais de 10% das fêmeas com 

escore corporal abaixo de 2,5 ou acima de 3,5 (BORTOLOZZO e WENTZ, 2007). 

 

3.1.2.4. Detecção de estro 

 

O diagnóstico de cio era realizado todos os dias no início da manhã 8h00min 

e no final da tarde, as 16h00min. O macho era conduzido pelo corredor para que 

ocorresse o contato “focinho com focinho” entre os animais. Em seguida o 

funcionário realizava o teste de reflexo de tolerância ao homem na presença do 

macho, tocando a região lombar da fêmea e avaliando hiperemia e edema vulvar. 

Caso a fêmea estimulada permanecesse estática e com orelhas eretas, significava 

que estava receptiva ao macho e podia ser inseminada. As fêmeas que 

apresentavam resultado positivo eram marcadas no dorso com bastão marcador e 

feitas anotações em sua ficha da data e horário do inicio do cio.  

Para detectar fêmeas que estavam retornando ao cio o macho era 

conduzido por entre as fêmeas com até 60 dias de gestação. Caso ocorresse 

retorno ao cio a fêmea era deslocada para o grupo a ser inseminado. 

 

3.1.2.5. Inseminação artificial 

 

A suinocultura moderna e intensiva cada vez mais utiliza inseminação 

artificial (IA) como componente do manejo reprodutivo. Muitas vantagens levaram a 

essa difusão da IA, como os ganhos genéticos com o emprego de machos 

geneticamente superiores, redução nos custos de cobertura, melhor aproveitamento 

das instalações, maior segurança sanitária, maiores cuidados, eliminação do 

ejaculado impróprio para uso e as evoluções técnicas na área (BORTOLOZZO et al., 

2005). 

 

3.1.2.5.1. Protocolo de inseminação artificial 
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Na inseminação artificial era feitas três a quatro doses de sêmen. A primeira 

dose de sêmen era feita 12 horas após a detecção do cio, a segunda dose 12 horas 

após a primeira, a terceira 12 horas após a segunda, e caso a fêmea estivesse 

receptiva 24 horas após o inicio do cio era feita mais uma dose de sêmen, conforme 

apresentado na tabela 6.  

         Tabela 6: Protocolo tradicional de IA com duas doses diárias. 

Categoria Diagnóstico de cio 

positivo 

Inseminação 

Leitoas M M* - T-M - M 

T T* - M-T - T 

 
Demais matrizes 

 
M 

 
T – M- T -T 

T M – T- M -M 

          M- manhã; T – tarde; * - hora zero 

 

A quarta dose era utilizada 24 horas após a terceira dose, somente se a 

fêmea apresentasse reflexo de tolerância ao homem bastante expressivo. 

 

3.1.2.5.2. Técnicas de inseminação artificial  

 

A técnica de IA artificial utilizada nas granjas acompanhadas variavam, 

algumas ainda utilizavam a tradicional ou intracervical, e outras realizavam a pós-

cervical ou intrauterina (IAU). 

O procedimento inicial era o mesmo nas duas técnicas de IA. Começando 

com a lavagem das mãos do inseminador, movimentação das doses de semên para 

homogeneização. seguindo com a limpeza da vulva com papel toalha. A pipeta era 

aberta e lubrificada com algumas gotas de lubrificante e então introduzida, abrindo 

os lábios vulvares evitando contaminação, na direção dorso cranial na vagina com 

movimentos anti-horários, até atingir e se fixar nas dobras da cérvix da fêmea. 

Mantendo a pipeta em um ângulo de 45º, acoplava-se a dose de sêmen, fazendo 

pressão no dorso da fêmea enquanto a dose era introduzida. A aplicação da dose de 

sêmen durava em média cinco minutos. Ao término da aplicação a pipeta era 

removida e descartada em lixeira apropriada juntamente com a bisnaga que 

continha o sêmen.  

A diferença entre as técnicas utilizadas era que para a técnica intrauterina se 

utilizava um catéter com diâmetro aproximado de três mm, introduzido pelo interior 
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da pipeta tradicional. Após a fixação da pipeta na cérvix, o cateter era introduzido 

lentamente, ultrapassando a cérvix em até 20 cm, sendo os espermatozóides 

depositados diretamente em um dos cornos uterinos.   

Conforme Wentz (2008), IAU tem como principais vantagens a dose 

inseminante reduzida, menor refluxo durante e após a inseminação e maior número 

de doses por macho o que possibilita uma otimização do uso de reprodutores de alto 

valor genético, no que se refere ao número de reprodutores e a utilização dos 

ejaculados, pois é possível obter um ganho de até 300% no número de doses 

inseminantes/reprodutor/ejaculado. É uma técnica não recomendada para leitoas e 

primíparas, e que necessita de boa assepsia, pois chega até o corpo uterino, e como 

uma técnica é necessário tempo para o treinamento de funcionários.  

3.1.3. Maternidade 

A maternidade é o setor que compreende a instalação destinada ao parto e 

todo o período de lactação da fêmea suína, que permanece neste setor desde a 

transferência da gestação, que acontece aproximadamente cinco dias antes da data 

prevista do parto, saindo no desmame da leitegada. Neste período o desafio é 

conseguir oferecer o melhor ambiente possível para a fêmea, bem como para seus 

leitões. 

Na maioria das granjas acompanhadas, as porcas eram lavadas ainda na 

gestação antes de serem transferidas para a maternidade, a fim de retirar a matéria 

orgânica e diminuir a contaminação do ambiente da maternidade (Figura 4).  

 
   Figura 4 - Porcas lavadas antes de serem transferidas para a maternidade  
   Fonte: Arquivo pessoal. 
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As salas da maternidade, em especial as baias individuais, eram lavadas e 

desinfetadas logo após o desmame, para receber outra matriz. Utilizando água sob 

pressão com detergente para facilitar a remoção das sujidades impregnadas, em 

seguida era feita a aplicação do desinfetante para agir sobre a superfície. Vazio 

sanitário das salas era recomendado por período mínimo de três dias 

3.1.3.1. Instalação e ambiência na maternidade 

 

Há grande variação nas instalações das maternidades acompanhadas, 

algumas possuíam várias salas e outras eram salas únicas para mais de 400 

matrizes. O número de celas parideiras também era variável de acordo com o 

tamanho do plantel. Feitas de ferro com disposição de modo a evitar o 

esmagamento dos leitões. Em frente às celas ficava disposto um cocho para 

arraçoamento e chupeta para o fornecimento de água à fêmea (Figura 5). 

 
     Figura 5 - Maternidade com sala única 
     Fonte: Arquivo pessoal. 

 
O tipo de piso da cela também variava entre as propriedades, sendo que em 

algumas o piso era com a parte central de cimento, laterais e fundos vazados, em 

outras, principalmente instalações mais novas, totalmente vazado com grelhas 

plásticas. O piso de cimento não é mais indicado devido ao atrito nos joelhos dos 

leitões no ato de mamar podendo causar lesões, além de maior risco de lesões de 

casco nas porcas (Alberton et al., 2007). 



24 

 

Uma dificuldade encontrada era de conseguir manter a temperatura 

adequada para o conforto térmico das porcas, principalmente no verão. Segundo 

Bortolozzo et al. (2015), com o estresse térmico a porca mobiliza reservas corporais 

e quando o nível máximo de mobilização for atingido a fêmea não terá opção a não 

ser reduzir a produção de leite, prejudicando o desenvolvimento da leitegada, 

levando a menor peso ao desmame, além de problemas reprodutivos futuros para a 

matriz. 

Conhecendo estes possíveis danos, algumas alterações no galpão de 

maternidade eram indicadas para evitar estresse térmico pelo calor, tais como o uso 

de ventiladores, gotejadores, sistema de climatização, além do manejo de cortinas. 

No sistema de climatização eram utilizadas placas evaporativas e exaustores, 

mantendo o ambiente em temperatura constante. 

Os leitões contam com ambiente próprio, os escamoteadores, que possuíam 

aquecimento por lâmpada incandescente (Figura 6) e em algumas propriedades com 

piso aquecido e regulado conforme temperatura desejada, que na primeira semana 

de vida dos leitões é de 32ºC (DALLANORA e MACHADO, 2010). Segundo Sabino 

et al. (2012), quando utilizado o modelo de escamoteadores de piso aquecido 

consegue-se  melhores condições de conforto térmico para todas as semanas, com 

exceção da primeira semana, em que a utilização de lâmpadas incandescentes tem 

maior percentual no período na zona de conforto 

 
 Figura 6 - Escamoteador com 

aquecimento por lâmpada 
incandescente 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Ao nascerem os suínos são susceptíveis às mudanças climáticas, em razão 

de sua imaturidade fisiológica, da pequena massa corporal, baixa reserva corporal e 

pequena quantidade de gordura subcutânea. A falta de aquecimento pode acarretar 

inúmeras consequências durante o desenvolvimento dos animais, que vão desde 

perdas produtivas por déficit energético até as originadas pelos mecanismos do 

estresse. Por isso, escamoteadores devem ser adequados para que os leitões 

permaneçam em seu interior, devem ter área suficiente, estar seco, iluminado e com 

temperatura adequada (DIAS et al., 2011). 

 

3.1.3.2. Manejo alimentar e hídrico na maternidade 

 

A alimentação da fêmea suína na lactação tem vários objetivos, entre eles 

desmamar alto número de leitões, com peso uniforme e elevado, mantendo a fêmea 

em bom estado corporal a fim de não aumentar o intervalo desmame cio, garantir 

taxa de ovulação adequada e promover a longevidade produtiva (BORTOLOZZO e 

WENTZ, 2010). 

O desafio encontrado nessa fase é garantir consumo adequado frente a 

grande demanda nutricional durante a lactação (SOBESTIANSKY et al., 1998). 

No dia do parto o indicado era que as fêmeas não recebessem ração ou em 

quantidade reduzida 0,500 Kg de ração gestação. Após o parto iniciava-se o 

fornecimento de ração lactação, com aumento gradativo para 4 kg/dia até cinco dias 

após o parto, passando a ser fornecida à vontade ou 6 Kg para todas as fêmeas, 

com três arraçoamentos por dia. 

No caso das fêmeas lactantes, que além de produzirem 8 a 16 kg de leite 

diariamente, necessitam excretar grande quantidade de metabólitos finais na urina, 

as necessidades diárias de consumo de água são estimadas entre 12 e 40 litros por 

dia (BORTOLOZZO e WENTZ, 2010). O recomendado para a vazão de água das 

chupetas era de 2 a 2,5 l/minuto. 

3.1.3.3. Manejo do parto 

 

O parto é uma etapa de grande importância na produção de suínos. Se não 

for bem executado, diversos problemas podem surgir, os quais podem resultar em 
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morte ou redução da eficiência da porca ou dos leitões (SOBESTIANSKY et al., 

1998). Para atendimento dos partos é importante ter mão-de-obra capacitada, e 

disponibilidade de materiais como papel toalha ou jornal para a primeira limpeza do 

leitão, pó secante para completa secagem, fio de algodão e tesoura para amarrar o 

cordão umbilical e iodo glicerinado para assepsia umbilical. Além de manter sempre 

alguns medicamentos como antitérmicos, antibióticos e anti-inflamatórios. 

O parto pode ser dividido em três etapas, período pré-parto, expulsão dos 

fetos e eliminação da placenta. O período pré-parto, pode ser observado de 10 a 14 

dias antes do parto acontecer, com maior desenvolvimento da glândula mamária, 

hiperemia e edema vulvar (MELLAGI, 2007). Momentos antes do parto são 

marcados com mudanças comportamentais da fêmea suína como agitação, 

diminuição do apetite e frequente tentativa de urinar e defecar, ainda é possível 

observar edema e hiperemia vulvar e das glândulas mamárias com ejeção de 

colostro, sinal característico momentos prévios ao parto (SOBESTIANKY et al., 

1998). O segundo estágio se caracteriza pela expulsão dos leitões, que pode durar 

menos de 25 minutos até 8 horas, na média de 2 a 3 horas (MELLAGI, 2007). 

O parto inicia com contrações uterinas progressivas, acompanhadas de 

dilatação da cérvix. Entre 4 a 9 horas antes da expulsão do primeiro leitão se iniciam 

as contrações uterinas regulares, os leitões são geralmente expulsos quando a 

fêmea está em decúbito lateral e com membros estendidos, durante esta fase de 

expulsão, a passagem de cada leitão pela pelve é anunciada por movimento da 

cauda da fêmea (BORTOLOZZO e WENTZ, 2010). 

Segundo Dias et al. (2011), considera-se distócico o parto que foge da 

normalidade, ou seja, onde a fêmea não consegue parir naturalmente precisando da 

intervenção humana, ocasionado geralmente por leitões mal posicionados, muito 

grandes, ou falta de contrações uterinas. 

A orientação passada pelos técnicos aos colaboradores que atendiam aos 

partos é de que fossem seguidos alguns passos de acordo com o andamento do 

parto e expulsão dos leitões. 

Se houvesse demora, de mais de 20 minutos no intervalo de nascimento 

entre um leitão e outro, a medida orientada era a massagem da região abdominal e 

o aguardo do nascimento. Se assim não acontecesse, a fêmea deveria ser 

levantada e depois que deitasse novamente observado se apresentava contrações 
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abdominais. Se não apresentasse contrações o indicado era a aplicação de 

ocitocina por via intravulvar 10 UI e o aguardo. No caso de não nascer nenhum 

leitão optava-se então pela intervenção manual através do toque, como descrito por 

Dias at al., (2011). Apesar de necessária em alguns casos, a intervenção obstétrica 

pela palpação genital mostra-se um método invasivo, pois serão introduzidos 

patógenos no útero da fêmea e comprometê-lo para a próxima gestação, ocorrendo 

falhas na fecundação ou na sobrevivência embrionária (WENTZ et al., 2009). 

Para a realização do toque o colaborador fazia previamente lavagem da 

região vulvar da fêmea, higienização das mãos, calçava luvas para toque 

descartáveis, e com lubrificante sobre a luva inseria a mão com os dedos unidos na 

vulva da fêmea, buscando encontrar leitão e reposiciona-lo se necessário ou 

simplesmente tracionado para fora do corno uterino. Em todos os casos em que o 

toque era necessário, a fêmea recebia medicação com antibiótico, geralmente a 

base de lincomicina, 1mL para cada 10 kg de peso vivo, intramuscular e também 

uma dose de antiinflamatório (Diclofenaco 50®) 1 mL para cada 50 kg de PV IM, 

repetida por três dias. 

Ter uma ficha com todo registro dos partos é um ponto muito importante, 

assim, todos colaboradores eram orientados a anotar em planilha de acordo com a 

usada na granja, o horário de início e o término do parto, número de leitões 

nascidos, mumificados e natimortos (Figura 7). 

 

         Figura 7 – Exemplo de ficha para registro dos partos. 
         Fonte: Arquivo pessoal. 
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Na última etapa do parto, as contrações uterinas continuam, porém 

reduzidas. Ocorre a expulsão das membranas fetais, que pode durar de uma a 

quatro horas (MELLAGI, 2007). 

 

3.1.3.4. Cuidados com os leitões do nascimento ao desmame 

3.1.3.4.1. Atendimento ao neonato 

 

Acompanhando os primeiros cuidados com os leitões neonatos, o primeiro 

procedimento realizado era a retirada de toda secreção para desobstrução das vias 

aéreas e da cavidade oral e facilitar a respiração, para isso utilizava-se papel toalha 

ou jornal. Logo após era feita a secagem completa do corpo do leitão com pó 

secante (Figura 8). A secagem do leitão ativa o sistema circulatório e respiratório, 

reduz as perdas de calor corporal e o consumo extra de energia, evitando alguns 

problemas como a hipotermia e letargia, permitindo que os leitões tenham plenas 

condições físicas e energia suficiente para a mamada do colostro (DIAS et al., 

2011). 

 
Figura 8 - Secagem do leitão com pó secante 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Na falta de aquecimento artificial, os leitões, principalmente aqueles que não 

são amamentados, tornam-se hipoglicêmicos e procuram aquecimento junto da 

mãe, o que pode resultar em esmagamento de leitões (SOBESTIANKY et al., 1998). 

Em algumas granjas com objetivo de prevenir a perda de temperatura corporal, uma 

fonte de calor (lâmpada infravermelha) é colocada próxima ao aparelho mamário da 

fêmea. De acordo com Dallanora et al. (2014), a colocação de fonte de calor tem por 

objetivo permitir maior conforto e consequentemente maior ingestão de colostro. 
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Após a secagem do leitão era feita a amarração do cordão umbilical com 

barbante de algodão á 3 cm da inserção do abdômen em seguida cortado abaixo da 

amarração e embebido em solução de iodo glicerinado. Segundo Dallanora et al. 

(2014), esse procedimento é importante no ponto de vista de sobrevivência do leitão 

pois o cordão umbilical serve como porta de entrada potencial para infecções 

bacterianas. As consequências da realização inadequada desse manejo refletem em 

onfalites, abscessos nos órgãos internos, hérnias, artrites e septicemias. 

Logo após estes procedimentos, os leitões eram colocados dentro do 

escamoteador, aquecido e seco, para terminar de se secar e então colocados para 

mamar.  

 

3.1.3.4.2. Ingestão do colostro 

 

Para a primeira mamada dos leitões, o seguinte manejo era orientado: 

identificar os leitões que mamaram o colostro, marcando os leitões da primeira 

metade da leitegada para que aqueles da segunda metade também consigam 

mamar o colostro em boa quantidade durante o parto; enquanto aqueles primeiros 

marcados eram fechados no escamoteador. Os menores são deixados mamando 

em todo decorrer do parto para que consigam ingerir o máximo de colostro. Após o 

parto todos os leitões eram fechados dentro do escamoteador por 30 minutos e 

depois soltos para mamar, também por 30 minutos. A orientação é que esse manejo 

fosse feito nos primeiros dias de vida para que os leitões se condicionassem a 

permanecerem no escamoteador quando não estivessem mamando, permanecendo 

aquecidos e diminuindo o risco de esmagamento. 

Dallanora et al. (2014), indica a identificação dos primeiros leitões que 

nasceram e a privação de contato com a matriz por alguns momentos após a 

ingestão de colostro como ferramentas utilizada para prover acesso e ingestão 

daqueles que nascem mais tarde em situações de leitegadas muito grandes. 

A espécie suína possui a placenta epiteliocorial difusa o que impossibilita a 

transferência de imunoglobulina (IgG) aos fetos, por isso o colostro assume papel 

importante como fonte de proteção imunológica, além de fornecer proteínas, 

carboidratos, lipídeos, vitaminas e minerais, auxilia na termorregulação, contém 

leucócitos e fatores de crescimento (FERRARI, 2013). 
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Segundo Ferrari (2013), os leitões devem ingerir mais de 200g/Kg de 

colostro para garantir a sua sobrevivência e bom desempenho. O mesmo autor 

relata ser importante que o consumo aconteça logo após o nascimento, pois quanto 

maior o tempo entre o nascimento e a primeira mamada, mais estarão expostos a 

microbiota sem proteção, além de que a quantidade de imunoglobulinas transmitidas 

pela fêmea pelo colostro e a absorção pelo leitão diminui nas primeiras 24 horas 

após o parto, a máxima absorção ocorre nas primeiras 12 horas de vida, chegando a 

ser nula em 24 a 36 horas. 

 

3.1.3.4.3. Uniformização das leitegadas pós-parto 

 

A uniformização consiste na transferência de leitões de leitegadas maiores 

para leitegadas menores, com o objetivo de uniformizá-los por peso semelhante, 

aumentar sua sobrevivência e melhorar o ganho de peso durante a lactação 

(SOBESTIANSKY et al., 1998). 

A orientação era de que os leitões fossem padronizados de acordo com o 

tamanho em pesados, médios e leves, e que se agrupasse na uniformização, 

pesados com pesados ou médios e leves com leves ou médios. Algumas granjas 

fazem a uniformização das leitegadas onde há muita desuniformidade, com leitões 

muito fracos, os quais são levados a outras fêmeas formando leitegadas com pesos 

similares. 

Dallanora et al. (2014) preconiza que apenas os leitões sem tetas definidas 

para mamar sejam retirados da fêmea, evitando mistura excessiva dos animais e 

consequentemente redução na ocorrência de brigas e melhor uniformidade no 

momento da desmama. 

Quando o número de leitões nascidos não era suportado pela fêmea, o 

indicado era que fossem formadas leitegadas com mãe de leite. Selecionado leitões 

maiores de cada leitegada para então transferi-los em uma fêmea desmame, com 

boa produção de leite. Outra forma é que os leitões recém-nascidos fossem 

adotados por fêmeas paridas a menos de sete dias, e os leitões destas levados em 

matrizes desmame da próxima semana. Essa segunda forma de fazer mãe de leite é 

a mais recomendada, porque de acordo com Dallanora e Machado (2010), há 

grande diferença na quantidade e composição do leite produzido entre as fêmeas de 
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diferentes fases de lactação, devendo ser efeito o procedimento de mãe de leite em 

pelo menos dois passos, utilizando matriz que esteja na sua primeira semana de 

lactação (em média de quatro dias) na sala de parto e utilizar matriz do desmame 

em substituição.  

 

3.1.3.4.4. Manejo dos leitões na lactação 

 

É de grande importância que o leitão tenha a seu dispor espaço suficiente 

com temperatura adequada dentro da zona de conforto térmico para a idade, 

iluminação e ambiente limpo e seco (DALLANORA et al., 2014). 

Para facilitar na hora do manejo com os leitões a maioria dos colaboradores 

fechavam os animais no escamoteador, ficando mais fácil de pegá-los e reduzindo o 

estresse da porca, o que não era recomendado já que os leitões acabavam urinando 

e defecando dentro do escamoteador e associando o lugar com o estresse passado. 

Havia variação no manejo adotado entre as granjas acompanhadas, mas em 

geral no segundo dia de vida era efetuado o desgaste dos dentes com o auxílio de 

desgastador específico (Figura 9), lixando a extremidade superior. Esse 

procedimento deve ser realizado com cuidado, pois a exposição da polpa dentária, 

cortes de gengiva, língua e lábios provocam dor e reduzem as mamadas, 

prejudicando o desenvolvimento do leitão e seu peso na desmama, servindo como 

porta de entrada para formação de abscessos e infecções generalizadas, o que 

promove refugagem e mortalidade (DALLANORA et al, 2014).  

Em sequência era feita a mossa dos leitões com alicate, realizando piques 

nas orelhas de acordo com a numeração pré-definida da granja.  

No terceiro dia de vida do leitão era realizada caudectomia, onde se retirava 

2/3 do rabo com o auxílio de cauterizador específico, que ao mesmo tempo em que 

cortava fazia a cauterização prevenindo hemorragias e acelerando o processo de 

cicatrização do tecido, como recomendado por Dallanora e Machado (2010). 
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Também no terceiro dia, era administrado por via oral 1mL de Baycox® 

(Toltrazuril), coccidicida usado para prevenir a coccidiose que é causada pelo 

protozoário Isospora suis, sendo caracterizada como uma das causas mais comuns 

de diarreia em leitões; manifesta-se na segunda, algumas vezes terceira semana de 

vida dos leitões, na forma de diarreia não-hemorrágica amarelada a esbranquiçada 

(LINHARES et al., 2007).  

Algumas granjas faziam uso de probióticos para os leitões mais leves, sendo 

administrado via oral. Também era aplicado via intramuscular 1 mL de ferro dextrano 

por leitão na musculatura do do pescoço. Isso porque os leitões nascem com baixo 

estoque de ferro no fígado e através do leite materno é suprida somente 10 a 20% 

das necessidades reais dos leitões, o restante é retirado de depósitos organismo, 

assim, os leitões que se valem do leite materno como única fonte de ferro ficam 

susceptíveis à anemia (OLIVEIRA e BARCELLOS, 2007). 

Muitas maternidades adotam o uso de antibiótico preventivo no segundo ou 

terceiro dia de vida do leitão, usando geralmente o BIOXELL® que tem como 

principio ativo Amoxicilina Triidratada. O ideal é que não se torne prática rotineira, 

sendo utilizada somente em casos como vazio sanitário reduzido na maternidade, 

surtos sanitários ou falha no esquema vacinal, devido aos impactos deste uso na 

microbiota natural dos leitões, assim como a falha que esse uso causa na 

Figura 9 – A- Desgastador de dentes, B- alicate para mossagem, C- 
Tesoura com cauterizador para caudectomia. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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imunização ativa contra agentes frequentes nestes animais (DALLANORA e 

MACHADO, 2010). 

 

3.1.3.4.5. Manejo nutricional e desmame dos leitões 

 

A partir do oitavo dia de vida até o desmame, os leitões recebiam ração 

desmame em forma de papinha, em comedouros acessórios. Segundo Dallanora e 

Machado (2010), os leitões devem receber alimentação pré-desmame altamente 

digestível fazendo com que consigam maior peso ao desmame, refletindo em maior 

peso ao abate. 

O desmame era praticado, em média aos 25 dias de vida. Os leitões eram 

conduzidos até um caminhão que os levava até o crechário de destino.  

 

3.2.  CRECHE 

 

A Copagril conta com 30 instalações de creche, com capacidade total de 

aproximadamente 113.470 mil leitões alojados. 

Os leitões eram desmamados e alojados em média com 25 dias e 6,8 Kg de 

peso. Onde ficavam por um ciclo médio de 38 dias, saindo com peso aproximado de 

23 Kg. O período máximo entre a entrada e a saída de todos os animais da 

instalação era de 45 dias, pois se buscava alcançar média de peso sem ultrapassar 

a idade ideal. 

Um médico veterinário era responsável pela assistência técnica de todas as 

creches, realizando visitas semanais, entre cinco a seis por lote, e atendimento aos 

chamados feitos pelos produtores.  A primeira visita era feita no alojamento ou nos 

primeiros dias, verificando as condições das instalações, manutenção e limpeza, o 

peso e a sanidade dos leitões, a necessidade de entrar com algum protocolo 

medicamentoso e realização de algumas orientações sobre o manejo dos leitões nos 

primeiros dias de alojamento. 

No decorrer do lote as visitas semanais eram feitas a fim de acompanhar o 

manejo, desempenho e sanidade dos animais. O produtor era orientado a fazer 

chamado caso fosse necessário, em problemas de origem sanitária, no qual o 
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médico veterinário após avaliar o lote, realiza necropsias, coleta de materiais ou 

prescrição de alguma medicação conforme o necessário.  

Na última visita ao lote, era feita a avaliação dos animais, observando se 

estavam em condições de serem carregados para as terminações, se atingiram a 

idade e a média de peso desejada, assim como o desempenho do lote, avaliando 

consumo, conversão alimentar e mortalidade, e ainda orientando questões de pré-

carregamento como separação e uniformidade dos animais.  

3.2.1. Instalação e ambiência na creche 

A instalação de creche era dividida em baias, respeitando o espaço de três 

leitões por m² (0,33m² por leitão). Algumas baias eram reservadas para receberem 

os leitões menores e mais fracos, facilitando o manejo destes que precisava ser 

mais intenso, dando preferência para baias do meio da instalação, melhorando 

assim o conforto térmico e a incidência de correntes de ar nesses animais. 

As instalações possuíam forração interna, cortinado duplo nas laterais 

(Figura 10), utilizada para controlar a temperatura interna das instalações, 

monitorada por termômetro. Grande parte dos crechários possuía sistema 

automático de regulagem das cortinas, abaixando ou erguendo-as de acordo com a 

temperatura, presença de correntes de ar e necessidade de renovação do ar. 

 
Figura 10 – Instalação de crechário com capacidade para 6.000 leitões 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Segundo Dias et al. (2011), o controle da temperatura deve ser feito a cada 

mudança climática, permitir boa renovação de ar e impedir a incidência direta de 

correntes de ar sobre os leitões, garantindo que as alterações externas causem os 

menores efeitos possíveis nas internas das instalações. 

Conforme afirma Dallanora e Machado (2010), para que os leitões consigam 

expressar ao máximo seu potencial genético, e para que os nutrientes oferecidos na 

alimentação sejam de fato absorvidos e utilizados para o crescimento e não para 

manutenção da temperatura corporal, é fundamental que estes animais sejam 

mantidos em sua zona de conforto térmico (Tabela 1). 

      Tabela 1 - Conforto térmico para suínos em diferentes fases de creche 

Categoria Máxima Mínima 
 

Leitão 3ª semana 24 22 
 

Leitão 4ª semana 22 21 
 

Leitão 5ª a 8ª semana 22 20 

   Fonte: Dallanora e Machado, 2010. 
 

A orientação era de que a observação dos animais principalmente nos 

primeiros dias de alojamento fosse constante, para que se percebesse independente 

da temperatura máxima e mínima da creche, a sensação térmica e o conforto dos 

animais.  

Segundo Dallanora e Machado (2010), o bebedouro ideal é aquele que 

possa oferecer água limpa, fresca e a vontade, sem desperdício, com vazão alta, 

mas com baixa velocidade.  Independente do modelo de bebedouro, o manejo deve 

ser adequado, assim os do tipo chupeta devem ter a altura regulados ficando cinco 

centímetros acima do dorso dos animais, enquanto o do tipo taça manejo diário para 

higienização. 

O piso deve ser ripado de ferro ou de plástico, mas o de plástico tem mais 

durabilidade, menor custo de manutenção, além de ser melhor isolante térmico 

(DALLANORA e MACHADO, 2010). 

3.2.2. Manejo alimentar e hidrico na creche 

Oferecer ração desmame ainda no período de lactação é fundamental para 

adaptar o paladar do leitão com a mesma, e ainda auxiliar na adaptação enzimática 

do aparelho digestório (DALLANORA e MACHADO, 2010). 
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Para contornar as limitações fisiológicas do aparelho digestório do leitão, 

usava-se a lactose como fonte energética nas primeiras semanas diminuindo sua 

inclusão de acordo com as fases da ração, além disso, a suplementação com ácidos 

orgânicos que reduzam a capacidade tamponante da dieta melhorando a digestão 

de proteína e aminoácidos, e ainda auxilia na modulação da microbiota, prevenindo 

diarreias pós desmame era indicado (DALLANORA e MACHADO, 2010). 

Eram utilizadas quatro fases de ração, sendo elas a desmame, pré-inicial 1 e 

2 e a  inicial, as três ultimas peletizadas. No dia do alojamento até o 5º dia, podendo 

ser estendido por mais dias para aqueles leitões mais leves, a alimentação era feita 

com a ração desmame seca e molhada (“papinha”).  

A ração quando molhada é mais atrativa e auxilia na manutenção da 

integridade da mucosa intestinal, melhorando a digestão e absorção dos nutrientes, 

por isso recomenda-se que seja fornecida três vezes ao dia em cochos acessórios, 

sendo importante que a ração seca seja fornecida simultaneamente, para adaptação 

à esta forma de apresentação (DALLANORA e MACHADO, 2010). 

Após o consumo da quantidade indicada da ração desmame, passavam a 

receber a ração pré-inicial 1, depois a pré-inicial 2 e por último a inicial, todas elas 

nas quantidades pré estabelecida, conforme Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Arraçoamento de leitões em fase de creche 

Ração  Quantidade 
(Kg)/animal 

 

Desmame  0,5   

Pré-inicial 1  1 a 3   

Pré-inicial 2  2 a 6   

Inicial  11 a 12  

Fonte: Adaptado de Copagril Cooperativa Agroindustrial. 
 

A ração era fornecida em comedouros automáticos ou convencionais, 

vistoriados e regulados diariamente. Segundo Dallanora e Machado (2010), 

independente do sistema utilizado o objetivo deve ser o maior consumo possível, 

com o menor desperdício pois a creche é a fase onde o leitão tem o melhor potencial 

de conversão. 

O consumo de água também deve ser estimulado nos primeiros dias de 

alojamento na creche, uma vez que o baixo consumo leva a desidratação, redução 
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do consumo de ração e contribui para perda de peso nos primeiros dias. Indicava-se 

o uso de cochos acessórios para fornecimento de água várias vezes ao dia, 

podendo ainda adicionar ácidos orgânicos (aumentam a palatabilidade e auxiliam na 

redução do pH do estômago), eletrólitos e poli vitamínicos principalmente para 

aqueles animais mais fracos (DALLANORA e MACHADO, 2010). 

A separação dos leitões mais fracos, menores e doentes, disponibilidade de 

cochos acessórios para o fornecimento de ração molhada mais rica em lactose; 

estimulação do consumo de água, fazendo uso de acidificantes e eletrólitos e até 

probióticos, eram manejos ressaltados aos produtores, e de extrema importância na 

fase de creche, pois possibilitava melhor desempenho dos animais e quando 

debilitados a recuperação, evitando que se tornassem refugos e prevenindo a 

mortalidade.  

3.2.3. Manejo sanitário na creche 

Devido à mudança de alimentação e todos os fatores de estresse que 

envolve o desmame, os leitões ficam susceptíveis ao aparecimento de doenças. 

Práticas que minimizam o estresse, e maximizam o consumo de ração e água nas 

primeiras horas de alojamento, são fundamentais para o desempenho do lote e 

controle de doenças (DALLANORA e MACHADO, 2010). 

Como eram várias unidades produtoras de leitões e crechários com grande 

capacidade, o alojamento era feito com animais de diversas origens de acordo com 

a disponibilidade e o dia do desmame, o que aumentava a necessidade de manejo 

aplicado e os desafios sanitários. 

Em todas as visitas o médico veterinário responsável fazia avaliação 

sanitária do lote, observando os animais e, caso necessário, realizadas necropsias e 

coleta de material biológico a fim de esclarecer quanto a enfermidade. 

O produtor era orientado a marcar e separar os animais menores e os 

doentes em baias enfermarias, para que estes tivessem maior assistência com o 

intuito de redução da taxa de mortalidade.  

Os animais doentes recebiam medicação injetável prescrita, usando de base 

o protocolo de medicação, conforme Tabela 3. 
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Tabela 3 - Protocolo de medicação injetável para suínos em todas as fases. 

Nome Comercial Principio Ativo Dose e Via de 
aplicação 

Carência 
(dias) 

Indicação** 

Agroplus® Ampicilina + 
Colistina + 
Dexametasona 

1mL/10Kg a cada 24 
horas IM 

14 4,5,6,7 

Agemoxi® Amoxicilina 1mL/10Kg a cada 24 
horas IM 

14 1,4,5,6,7 

Cef 50® Ceftiofur 1mL/10Kg a cada 24 
horas IM 

02 1 

Roflin® Florfenicol 1mL/20Kg a cada 48 
horas IM 

09 1 

Microflud- F® Florfenicol 1mL/15Kg a cada 48 
horas IM 

21 1 

Tylan® Tilosina 1mL/20Kg a cada 24 
horas IM 

21 1,2 

Tyladen® Tilosina 1mL/20Kg a cada 24 
horas IM 

21 1,2 

Chemitril® Enrofloxacina 1mL/40Kg a cada 24 
horas IM 

05  1,2 

Enroflec® Enrofloxacina 1mL/40Kg a cada 24 
horas IM 

07 1,2 

Iflox® Enrofloxacina 1mL/40Kg a cada 24 
horas IM 

07 1,2 

Caliermitun® Tiamulina 1mL/20Kg a cada 24 
horas IM 

11 1,2,3 

Lincomicina Injetável® Lincomicina 1mL/10Kg a cada 24 
horas IM 

02 1,2,3 

Lispec® Lincomicina 
+Espectromicina 

1mL/10Kg a cada 24 
horas IM 

14 1,2,3 

Kinetomax® Enrofloxacina 1mL/15Kg a cada 72 
horas IM 

14 2 

Vetflogin® Diclofenaco 
Sódico 

1mL/50Kg a cada 12 
horas IM 

04 1,2,4,5,6,7 

Diclofenaco® Diclofenaco 
Sódico 

1mL/50Kg a cada 12 
horas IM 

10 1,2,4,5,6,7 

Cortiflan® Dexametasona 1mL/25Kg a cada 24 
horas IM 

07 4,5,6,7 

D-500® Dipirona Sódica 1mL/10Kg a cada 12 
horas IM 

02 1,2,3,4,5,6,7 

Dipirona® Dipirona Sódica 1mL/10Kg a cada 12 
horas IM 

01 1,2,3,4,5,6,7 

Bromesol® Bromexina 2 a 5 mL Nebulização 
a cada 12 horas 

01 1 

AVT 450® ou Despadac® Desinfetantes 1mL/1L de água 
Nebulização  

0 1 

* 1- Pneumonia; 2- Diarreia; 3- Diarreia com sangue; 4- Encefalite; 5- Artrite; 6- Prolapso; 7- Doença 
de pele. 
Fonte: Adaptado de Copagril Cooperativa Agroindustrial, 2016. 

 

Quando a quantidade de animais afetados era considerada alta pelo médico 

veterinário, dependendo da doença ou de forma preventiva, a medicação era 

prescrita de forma coletiva via água (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Protocolo de medicação coletiva via água de bebida 

Nome Comercial Principio 
Ativo 

Dose  Carência 
(dias) 

Indicação 

Farmaxilin 50%® Amoxicilina 20 mg/Kg PV 5 Respiratório/Encefalite 
Curamoxil® Amoxicilina 20 mg/Kg PV 1 Respiratório/Encefalite 
Norfloxacina 50%® Norfloxacina 7 mg/Kg PV 3 Respiratório 
Florfenimax® Florfenicol 2-4 mg/Kg PV 6 Respiratório 
Farmaflor® Florfenicol 2-4 mg/Kg PV 13 Respiratório 
Faradox 50%® Doxiciclina 20 mg/Kg PV 7 Respiratório 
Denagard 45%® Tiamulina 8,8 mg/Kg PV 5 Respiratório/Diarreia com 

sangues sangue 
Maximulin 45 PS® Tiamulina 6,6-8,8 mg/Kg PV 10 Respiratório/Diarreia com 

sangues sangue 
Maximulin 80® Tiamulina 6,6,-8,8 mg/Kg PV 2 Respiratório/Diarreia com  

Sangue 
Lincospecmax ® Lincomicina+ 

espectromicina 
5-22 mg/Kg PV 2 Diarreia com sangue 

Lincofarm 44 TR® Lincomicina 10 mg/Kg PV 5 Diarreias 
Agespirin 250 Gr® Ácido  

AcetilSalicilico 
250g/ 
1000Ldeàgua 

5 Analgésico e Antipirético 

Hidrat - Nutri® Hidratante 1g/Ldeágua 
ou 1kg/1000L 

0 Suplemento de eletrólitos/ 
 Hidratante 

Bioaqua Ph® Ácidos 
Orgânicos  

300 - 500 mL/ 
1000 L de água 

0 (Alojamento,diarreias e 
 pré-abate) 

Premium Lac® Ácidos 
Orgânicos 

500–1000mL/  
1000 de água 

0 
0 

Acidificante de água 
Diarreias / Palatabilizante 

Mod Plus® Vitamínicos 1 a 5 mL por leitão 
 SC 

0 Animais debilitados  
Refugos 

Promotor“L”/Aminosol
® 

Vitamínicos 1 a 3 mL por leitão 
 Oral 

0 Animais debilitados 
 Refugos 

Fonte: Adaptado de Copagril Cooperativa Agroindustrial, 2016. 
 

Nenhuma vacinação era realizada nos leitões no período de creche, estes 

animais eram vacinados na maternidade de acordo com o protocolo apresentado na 

tabela 5.  

                        Tabela 5- Protocolo de vacinação para leitões. 

 

Pneumonia enzoótica 

 

 

Circovirose 21 dias de vida 

(1 semana antes do desmame) 

Antibiótico Draxxin® 

(Tulatromicida) 

 

   Fonte: Adaptado de Copagril Cooperativa Agroindustrial, 2016. 

3.2.4. Limpeza e desinfecção na creche 

Quando o manejo é bem feito, respeitando a lotação das baias, conforto 

térmico e disposição dos comedouros e bebedouros desde o alojamento, a limpeza 

é facilitada e instalações com o piso ripado dispensam limpeza diária. 
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Após a saída dos animais toda a instalação era molhada e lavada, incluindo 

comedouros e bebedouros, piso e cortinas, utilizando bombas de água sob pressão 

e detergente, retirando a matéria orgânica acumulada. Com a instalação seca, era 

feita a manutenção para o lote seguinte e a desinfecção, deixando a instalação em 

média por sete dias de vazio sanitário. 

 

3.3. TERMINAÇÃO 

 

A Copagril tem parceria com 233 suinocultores de terminação com total de 

230.000 mil suínos a campo, em instalações com capacidade que varia de 900 a 

1.200 animais.  

As visitas técnicas as unidades terminadoras eram realizadas a cada 20 dias 

ou quando o produtor fazia chamado. Era feita visita pré-alojamento no período de 

vazio sanitário da granja, para verificar e garantir que a limpeza e desinfecção do 

galpão foram realizadas da forma correta. Uma visita de alojamento onde se 

verificava o estado corporal em que os animais chegavam à granja e se haviam sido 

separados corretamente, assim como a sanidade do lote a necessidade de medicar 

algum animal e ainda orientar sobre manejos a serem feitos. 

As visitas de rotina eram para avaliar o desempenho do lote, o estado 

corporal dos animais, sanidade, taxa de mortalidade, consumo de ração, além de 

observar se as orientações de manejo como limpeza, manejo de cortinas, 

bebedouros e comedouros estavam sendo feitas corretamente.  

A visita pré-abate era feita na semana anterior ao carregamento dos animais 

para orientar sobre o manejo para carregamento, verificando se a carência dos 

medicamentos estava de acordo, se as anotações em relação ao lote foram feitas de 

forma correta e se o consumo de ração pré-abate foi pelo período adequado. Todas 

as visitas e observações feitas eram anotadas na ficha de avaliação do lote. 

Os leitões chegavam às unidades terminadoras com 65 dias de vida em 

média, ficando cerca de 110 dias e eram abatidos com um peso médio de 120 Kg. 

 
3.3.1. Instalação e ambiência na terminação 
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As instalações possuíam forração, cortinado simples com envelopes laterais 

e em bandô, lanternim. Os lanternins garantem a renovação constante do ar e 

ventilação adequada (DIAS et al., 2011). 

Dividida em baias com um m² de área por animal, comedouros tubulares 

automáticos ou semiautomáticos (Figura 11). O tipo de piso pode ser totalmente 

ripado, parcialmente vazado, totalmente compacto, sendo o mais comum o 

parcialmente vazado, e o modelo padrão para novos projetos recomendado pela 

cooperativa às novas construções o totalmente vazado, que diminui a mão-de-obra. 

 
Figura 11 - Baia com comedouro tubular automático em terminação 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
A densidade ideal de animais varia conforme o tipo de piso (Tabela 6) 

(BRUSTOLINI e FONTES, 2014). O número de animais por baia e o espaço 

destinado a esses animais deve ser respeitado, pois suínos mantidos em 

densidades maiores do que as recomendadas podem ter consumo afetado por 

desvios de comportamento, há aumento da disputa por alimento, os animais menos 

competitivos tendem a comer menos e a diferença de peso entre os animais do lote 

acaba sendo maior. 

 
Tabela 6 - Espaço por suíno em terminação de acordo 
com o tipo de piso 

Espaço/suíno m² Tipo de piso 

0,70 Totalmente ripado 
 

0,80 Parcialmente ripado 
 

1,00 Completamente compacto 

Fonte: Brustolini e Fontes (2014). 

 

O manejo das cortinas deve ser feito conforme a temperatura interna da 

granja que é observada por termômetro, e a sensação térmica de modo que a 

instalação fique sempre arejada, sem acúmulo de gás mas também sem correntes 
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de ar. O plantio de árvores e grama ao redor das instalações também é importante 

para a melhoria do ambiente interno. 

A temperatura adequada varia de acordo com o peso dos animais, sendo de 

aproximadamente 22-23ºC nas primeiras semanas e chegando a 18ºC ao final da 

fase de terminação (DIAS et al., 2011).  

Segundo Brustolini e Fontes (2014), animais mantidos sob temperaturas 

abaixo do limite inferior da zona de conforto, aumentam o consumo de alimento, 

enquanto animais mantidos acima do limite superior da zona de conforto tendem a 

diminuir o consumo. Além disso, suínos em situações de estresse térmico tem 

menor resistência ás infecções devido à depressão do sistema imune, sendo 

doenças como as gastrointestinais, facilmente transmitidas, e podendo ser evitadas 

com controle simples de temperatura e umidade dos galpões (BRUSTOLINI e 

FONTES, 2014). 

Conforme Dias et al. (2011), a limpeza diária das instalações é fundamental 

para a manutenção do bom desempenho e da baixa ocorrência de doenças, e deve 

ser feita diariamente através da raspagem seca dos dejetos, diminuindo a formação 

de cascão de fezes no piso. 

Algumas granjas possuíam nebulizadores e outros apenas gotejadores, que 

ajudavam a melhorar a sensação térmica no calor.  

3.3.2. Classificação dos leitões na terminação 

Quando chegavam as granjas de terminação os leitões eram descarregados 

do caminhão, de onde já vinham separados por sexo e alojados em baias 

novamente separados por sexo. 

Segundo Sobestiansky et al. (1998), a separação por sexo é necessária, 

pois na presença das fêmeas, os machos apresentam constante excitação sexual, 

inquietando todo o lote e influindo negativamente no desenvolvimento dos animais. 

Após o alojamento, uma primeira classificação por tamanho deve ser feita 

evitando que os menores fiquem sem conseguir acesso aos comedouros e 

problemas de disparidade de tamanho. Além disso, devem ser deixadas baias 

vazias para posterior classificação e redistribuição dos animais, e baias enfermarias 

para separar os animais fracos e doentes, para que recebam mais atenção e facilite 

a observação e medicação dos mesmos. Outras classificações por tamanho devem 
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ser feitas, e os animais menores retirados e colocados em baias a formar novos 

grupos.  

 

3.3.3.   Manejo alimentar e hídrico na terminação 

 

Segundo Dias et al. (2011), na fase de terminação um dos pontos mais 

importantes a serem monitorados é a conversão alimentar, já que o custo de 

alimentação pode chegar até 70-80% dos custos dessa fase. 

Os produtores recebiam juntamente com a ficha de acompanhamento do 

lote, uma de arraçoamento com o consumo diário, com reajustes semanais. Em 

todas as visitas era feito o acompanhamento do consumo, avaliando se os animais 

estavam acompanhando a curva de crescimento. Segundo Brustolini e Fontes 

(2014), o corte de ração por quantidade consumida é mais eficiente do que se feito 

pelos dias de alojamento. 

Ao todo são fornecidos quatro tipos de ração, mudando de tipo quando 

atingem o consumo necessário, conforme Tabela 7. 

 
  Tabela 7 - Níveis de arraçoamento na fase de terminação 

SEMANA Kg por dia por animal  
MACHOS/FÊMEAS 

MANEJO ARRAÇOAMENTO 

1 1,10 Ração alojamento 
2 1,25 Estimular 5 vezes/dia 
3 1,45 Ração Crescimento I 
4 1,65 Estimular 5 vezes/dia 
5 1,85 Estimular 4 vezes/dia 
6 2,00 Estimular 4 vezes/dia 
7 2,20 Estimular 4 vezes/dia 
8 2,30 Estimular 4 vezes/dia 
9 2,45 Ração Crescimento II Choque 

10 2,55 Estimular 4 vezes/dia 
11 2,65 Estimular 4 vezes/dia 
12 2,70 Ração Final 
13 2,75 Estimular 3 vezes/dia 
14 2,75 Estimular 3 vezes/dia 
15 2,75 Estimular 3 vezes/dia 
16 2,80 Estimular 3 vezes/dia 

    Fonte: Adaptado de Copagril Cooperativa Agroindustrial, 2016. 

Os valores da tabela são calculados de maneira a garantir o maior ganho de 

peso diário com menor conversão alimentar e bom rendimento de carcaça, sendo 

assim é importante manter um consumo de ração dentro da tabela ou ligeiramente 

abaixo dela, o consumo acima é caracterizado como desperdício de ração. 
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Em todas as fases a ração era peletizada. A ração quando peletizada, 

melhora a digestibilidade pela gelatinização do amido no processo, diminui os 

desperdícios pela melhor apreensão da ração pelos animais e maior densidade, 

diminui a pulvirolência, diminui a segregação dos ingredientes da dieta e ainda 

aumenta a palatabilidade, toda essa combinação de fatores pode acarretar melhoria 

de 4 a 8% no ganho de peso diário e conversão alimentar, tendo como desvantagem 

o maior custo para produção quando comparada a ração farelada (BRUSTOLINI e 

FONTES, 2014). 

A partir dos 84 dias de alojamento até a saída dos animais para o abate, 

inicia o fornecimento de ração final. Até uma semana antes do abate, a ração final é 

formulada com a adição de ractopamina. A utilização de ractopamina para suínos na 

fase de terminação traz efeitos positivos nas características de desempenho, ela age 

na modificação do metabolismo, levando a redução considerável dos teores de 

gordura da carcaça, que atua estimulando a síntese proteica miofibrilar pelas células 

musculares (AGOSTINI et al., 2011). O ganho de peso vivo aumenta em 

aproximadamente 10 a 12 % quando administrado para ganho de peso vivo de 40 kg 

antes da entrega para o mercado. Com pequenas reduções (0-5%) na ingestão 

diária, a ractopamina melhora de maneira substancial tanto o peso vivo como a 

eficiência da carne magra (SCHINCKEL et al., 2001). Segundo Agostini et al. (2011), 

na condição utilizada, sua adição é segura para os aspectos produtivos, de 

qualidade da carne e comportamental. 

A água deve ser disponibilizada a vontade aos animais, de boa qualidade, 

com temperatura adequada. O ideal é que os bebedouros do tipo taça sejam fixados 

a 18 centímetros do chão e os dos tipos chupeta instalados entre 5 e 7 cm acima do 

dorso dos leitões, cada bebedouro deve ter a capacidade para 10 animais e uma 

vazão de 1,5 L/minuto (DIAS et al., 2011). 

Consumo inadequado de água pode refletir em consumo inadequado de 

ração e, consequentemente, queda no desempenho dos animais. Segundo Brustolini 

e Fontes (2014), estima-se que o consumo de água para suínos entre 20 a 90 kg de 

peso corporal seja de dois litros de água para cada quilo de ração consumida, mas é 

altamente influenciável pela composição da dieta. 

 

3.3.4.   Manejo sanitário na terminação 
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O monitoramento sanitário do lote é indispensável para controlar doenças e 

evitar surtos. Quando eram identificados animais doentes nas baias, estes eram 

marcados e medicados com medicação injetável. Os medicamentos, dosagens e o 

período de tratamento eram de acordo com a orientação técnica e tabela em anexo 

a ficha de acompanhamento do lote. Os animais doentes eram levados ás baias 

enfermaria, todos os medicamentos a granja eram guardados em um local 

específico e protegidos da umidade, insetos e poeira.  

O proprietário era orientado a chamar o técnico responsável caso 

observasse aumento de morbidade ou de mortalidade no lote, para avaliar e 

prescrever a medicação correta o mais rápido possível. A realização de necropsia 

era a forma mais usada para identificar a possível causa de mortalidade, se 

necessário alguns animais eram eutanasiados a fim de se chegar ao diagnóstico, 

para isso segundo Barcellos et al. (2007), devem ser escolhidos animais com sinais 

bem evidentes, no início da manifestação dos sinais clínicos, evitando sempre a 

seleção de animais refugos e com problemas secundários, também aqueles 

cronicamente doentes. 

Também era utilizada a pulverização/nebulização de desinfetantes nas 

instalações de forma a diminuir a poeira e materiais em suspensão, além da pressão 

de infecção por agentes causadores de doenças no ar, podendo ser realizada 3-4 

vezes por semana com o auxílio de nebulizadores e/ou atomizadores (DIAS et al., 

2011).  

 

3.3.5.   Imunocastração 

 

Pela necessidade de diminuir o estresse causado pela castração cirúrgica, 

surgiu a demanda de novas técnicas que resultassem na eliminação do odor 

característico dos suínos machos inteiros, de forma menos invasiva (MOLINO e 

SOARES, 2011). A imunocastração (vacina anti-GnRH) consiste na aplicação via 

intramuscular de um análogo do hormônio liberador de gonadotropina (GnRH), 

reconhecido pelo organismo que passa então a combatê-lo como antígeno, isto 

porque o composto análogo ao GnRH não possui a porção terminal do hormônio 

original, não havendo portanto, receptores para completar a ligação com a hipófise e 

bloqueando a produção de testosterona (MOLINO e SOARES, 2011). 
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A imunocastração era feita na fase de terminação e consistia na aplicação 

de duas doses de 2 mL IM da vacina VIVAX®, sendo a primeira em média aos 50 

dias de alojamento e a segunda dose, em média, aos 90 dias de alojamento. O 

intervalo dentre as doses deve respeitar quatro semanas, e o abate dos animais 

pode ser feito até cinco semanas após a aplicação da segunda dose (MOLINO e 

SOARES, 2011). 

 

3.3.6.   Orientações pré-abate 

 

Uma semana antes do abate era realizada a última visita, passadas 

informações quanto à programação de saída do lote. 

Orientações de carregamento dos animais também eram feitas, os suínos 

deviam ser carregados limpos e com jejum alimentar de 12 horas. Costa et al. 

(2012), relatam que no manejo pré-abate dos suínos a prática do jejum é 

fundamental, tendo impacto positivo no bem-estar dos animais e na qualidade da 

carne; evita mortes durante o transporte, chegando limpos e com o estômago vazio 

ao abate, evita a contaminação da carcaça no momento da evisceração e 

consequente condenação. 

 

3.3.7.   Limpeza e desinfecção 

 
Após a retirada de todos os animais, era realizada a limpeza com água sob 

pressão e detergente para remover a matéria orgânica. Depois de seco feitas as 

manutenções necessárias e realizada a desinfecção com produto a base de 

glutaraldeído e amônia quaternária, deixando em média sete dias de vazio sanitário. 

 

3.4.  ASPECTOS RELACIONADOS A VACINAÇÃO 

Na suinocultura moderna, intensiva e confinada, os animais são mantidos 

sob condições estressantes, devido ao próprio sistema de produção, associada à 

baixa exposição geral do plantel aos agentes do ambiente, pelo isolamento relativo 

entre os animas em especial rebanhos grandes. Em consequência, a imunidade se 

torna desuniforme entre os animais, permitindo a presença simultânea de animais 
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doentes, principalmente subclínicos com susceptíveis no mesmo ambiente. Isso 

facilita a manutenção e disseminação dos agentes patogênicos e a precipitação de 

doenças (REIS, 2007). 

Hoje o grande desafio é identificar os agentes primários e secundários do 

quadro, uma vez que existem síndromes ou complexos de etiologia multifatorial, 

para propor um programa de vacinação, medicação e manejo integrados. Nas 

condições de confinamento é necessário, portanto um bom programa de imunização 

das porcas e leitoas com vacinação (REIS, 2007). 

A porca possui placenta epitélio corial difusa, não há passagem de 

anticorpos aos fetos. A imunidade passiva dos leitões é mediada pela ingestão de 

imunoblobulinas presentes no colostro. A ingestão de altas taxas de anticorpos 

colostrais nas primeiras horas de vida do leitão é fundamental para sua 

sobrevivência e melhor desenvolvimento. A colostragem correta, absorção de 40 a 

60 mL nas primeiras duas horas de vida, garante proteção aos leitões por até seis a 

oito semanas, dependendo do agente (REIS, 2007). 

As vacinas podem ser classificadas em geral, como comerciais e autógenas. 

As vacinas autógenas são preparadas para rebanhos específicos, inativadas, 

produzidas por laboratórios licenciados.  

Escolher as vacinas mais adequadas e estabelecer programa de vacinação 

é algo complexo, são necessários esforços combinados entre empresa/ veterinário e 

proprietário da granja. Alguns fatores inerentes à granja podem interferir na 

qualidade do estado de imunidade induzido pela vacina, como o estado nutricional 

dos animais, qualidade da higiene, das medidas de manejo sanitário e também a do 

meio ambiente da granja. Recomendações como revacinação devem ser 

estabelecidas a fim de manter a imunidade ao longo do período desejável (REIS, 

2007). 

3.4.1. Protocolo de vacinação em todas as fases de criação 

A Copagril contava com equipe de vacinadores de empresa terceirizada, que 

realizavam a aplicação das vacinas nas propriedades de acordo com o protocolo 

vacinal definido, apresentado na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Protocolo de vacinação em todas as fases. 

Categoria Doença  1ª Dose 2ª Dose 

 

 

 

LEITOAS 

 

Circovirose 

 

150 dias (chegada)  

 

Pneumonia enzoótica 150 dias (chegada)   

Colibacilose / Rotavirose 190 dias  210 dias  

Autógena Coli Beta 190 dias  210 dias  

Rinite atrófica 190 dias  210 dias  

Parvovirose Leptospirose Erisipela 190 dias  210 dias 

Autógena HPS e Strepto.* 190 dias  210 dias 

 

 

GESTAÇÃO 

 

 

Colibacilose / Rotavirose 

 

 

92 dias de gestação  

 

Autógena Coli Beta 92 dias de gestação 

Rinite atrófica 92 dias de gestação 

Autógena HPS e Strepto.* 84 dias de gestação 

Clostridiose 84 dias de gestação 

 

MATERNIDADE 

 

Parvovirose Leptospirose Erisipela 

 

10 dias após o parto 

 

 

 

 

 

LEITÃO 

 

Pneumonia enzoótica 

 

21 dias de vida  

(1 semana antes do desmame) 

 

Circovirose 21 dias de vida  

(1 semana antes do desmame) 

 

Antibiótico Tulatromicida 

(Draxxin®) 

21 dias de vida  

(1 semana antes do desmame) 

 

*: Vacina autógena para Haemophilus parasuis e Streptococcus suis. 
FONTE: Adaptado de Copagril Cooperativa Agroindustrial, 2016. 
 
 

3.4.2.   Acompanhamento e levantamento frente à vacinação 

 

Durante o período de estágio, foi possível acompanhar toda equipe de 

vacinadores em todas as UPL’s. Observando e avaliando quanto à aplicação, 

categorias e idades dos animais vacinados. 

Todas as vacinas eram conservadas em refrigerador específico para esse 

fim onde ficavam em uma faixa de temperatura de dois a oito graus celsius, e 

disponibilizadas para a equipe de vacinadores conforme a demanda. 
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O produtor ou colaborador era quem indicava e marcava os lotes e animais a 

serem vacinados, ficando responsável por observar a idade ou período de gestação 

corretos.   

Na chegada do vacinador a granja, o colaborador apresentava o número de 

fêmeas a serem vacinadas com determinada vacina, e então as doses eram 

homogeneizadas e as vacinas liofilizadas misturadas de acordo com a quantidade 

necessária.  

As doses eram levadas dentro de uma caixa de isopor com gelo para que 

mantivessem a temperatura adequada. Seringas e agulhas eram utilizadas conforme 

a categoria de animais a ser vacinado, o local de aplicação era atrás da orelha 

(leitões e fêmeas) ou na região do ísquio (fêmeas em gaiolas individuais e coletivas), 

ambas por via intramuscular. As agulhas eram trocadas depois de 10 fêmeas ou 

cinco leitegadas e sempre que necessário. 

Durante o período com a equipe de vacinação, foi possível observar diversos 

perfis de produtores de UPL’s. Alguns receosos em relação à vacinação 

principalmente nas fêmeas gestantes, por pensarem que a vacina traria riscos de 

aborto e futuro prejuízo à produção. 

Das 80 propriedades acompanhadas, 11 não estavam realizando a vacina 

autógena para Haemophilus parasuis e Estreptococcus suis nas leitoas e fêmeas 

gestantes, o que corresponde a mais de 13% das propriedades. Essa vacina 

autógena havia sido desenvolvida para a cooperativa por problemas de mortalidade 

e baixo desemprenho nos crechários.  

Essa falha vacinal não refletia nestes produtores de UPL, mas gerava leitões 

sem imunização passiva para esses agentes, que seriam introduzidos em creches 

com leitões mais resistentes, o que poderia levar a mortalidade ou baixo 

desempenho destes leitões na fase de creche. 

 Após o levantamento, observou-se a necessidade de conscientização dos 

produtores quanto a importância de seguir o programa de vacinação estabelecido. 

Sabendo que a vacinação correta, além de diminuir a ocorrência das doenças 

diminui muito a utilização de antibióticos na produção.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estágio supervisionado obrigatório é de suma importância para 

complementar à formação em Medicina Veterinária, pois é o momento que podemos 

confrontar e complementar os conhecimentos adquiridos na graduação com a 

realidade vivenciada no dia a dia de trabalho. 

 Com a realização do estágio foi possível vivenciar as interações entre todos 

os setores da cadeia de produção de suínos, da gestão e logística de produção da 

integração, ao fomento e seus diversos setores de produção.  

 A região onde foi realizado o estágio possibilitou conhecer diferentes perfis de 

produtores de suínos com realidades financeiras e técnicas variadas, desde 

pequenas a grandes propriedades, conhecendo assim os extremos que compõe a 

cadeia produtiva e buscando conciliar o melhor manejo possível para conseguir 

melhor índices produtivos à realidade da produção.  

 O estágio trouxe a ampliação dos conhecimentos teóricos obtidos na 

formação acadêmica e proporcionou convivência e relacionamento interpessoal com 

profissionais experientes da área, o que acrescentou muito em minha formação 

profissional. 

 O desenvolvimento de atividades na área de fomento de suínos confirmou a 

escolha de trabalhar nesta área. Possibilitou conhecer o mercado de trabalho e de 

perceber a importância de atualização e aperfeiçoamento pessoal constante do 

profissional que deseja ter sucesso nessa área dinâmica da Medicina Veterinária. 
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