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Resumo 

 Tendo em vista estudar o efeito da suplementação durante a fase de aleitamento no 

crescimento e sobrevivência do leitão, realizou-se um ensaio com 600 leitões recém-

nascidos. Formaram-se 3 grupos diferentes com 200 leitões cada: T0 (controlo), T1 

(tratados com um suplemento energético) e T2 (tratados com Lianol ® Colostro).  

 O peso vivo final (em kg, T0: 6.33; T1: 6.39; T2: 6.59, a variação de peso (em kg, T0: 

4.87; T1: 4.93; T2: 5.09) e o ganho médio diário de peso (em g/dia, T0: 171; T1: 173; T2: 

179) foram superiores nos leitões do grupo T2, mas as diferenças não foram significativas 

(P> 0,10). A taxa de mortalidade foi mais baixa no grupo T2, mas sem alcançarem o limiar 

da significação estatística (P=0,4527). O número de ordem de parição das 54 porcas 

utilizadas neste ensaio não influenciou nem o número de leitões nascidos totais nem os 

nascidos vivos (P> 0,10). 

 Em conclusão, este ensaio não garantiu a eficácia dos produtos de suplementação 

no crescimento e sobrevivência dos leitões até à fase do desmame. 

  

Palavras-chave: leitões, suplementação, crescimento, mortalidade, fase de aleitamento, 

peso vivo. 
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Abstract 

The study of the effect of supplementation during the lactating phase in the growth 

and piglet survival, a trial was performed on 600 newborn piglets for this assay. Piglets were 

divided into 3 different treatments with 200 piglets each: T0 (control), T1 (treated with an 

energetic supplement) and T2 (treat with Lianol ® Colostro). 

The final live weight (in kg, T0: 6.33; T1: 6.39; T2: 6.59), the weight variation (in kg, 

T0: 4.87; T1: 4.93; T2: 5.09) and the average daily gain (in g/day, T0: 171; T1: 173; T2: 179) 

were numerically higher in T2 group piglets. The results were not statistically significant (P> 

0,10). The mortality rate was lower in T2 group, however the values showed no significance 

(P=0,4527). Parity order number of the 54 sows used in this trial had no significant effect on 

the number of total live born piglets (P> 0,10). 

In conclusion, this trial cannot demonstrate the effectiveness of the supplementation 

products in the growth and pig survival until the weaning phase. 

 

Key words: piglets, supplementation, growth, mortality, lactating phase, live weight. 
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Extended Abstract 

 The lactating phase is the critical period for piglet growth registering the highest 

mortality rates (Leenhouwers et al., 1998). Several measures have been taken by swine 

producers in the last few years to reduce the pig susceptibility to different causes of pre-

weaning deaths (Pascoal et al., 2006). Facilities and environment improvements on the 

maternity cells link to the establishment of fallowing and prophylactic programs allowed an 

increased survival rate. To reduce the mortality rate, other authors point out the importance 

of using supplements on piglets at the colostrum phase (Pettigrew et al.,1986 citados por 

Cypriano, 2008). The supplementation can also improve piglet body development.  

 The parity order number influences the total number of born piglets as well as the 

number of born live piglets (Holanda et al., 2000 e Mores, 1993). This influence can be also 

seen on sow prolificacy, until a certain age: old sows have smaller litters.  

The study of the supplementation effect with the emergetic supplement and Lianol ® 

Colostro during the lactating phase in the corporal development and on mortality rate was 

carried out on 600 newborn piglets for this assay. The total pig sample amount was divided 

in 3 different groups with 200 piglets each: T0 (control – without supplementation), T1 

(treated with an energetic supplement) and T2 (treated with a nutritional complement Lianol 

® Colostro). Piglets were weighed and supplemented immediately after birth. The second 

dose of supplement was provided 12 hours after the first dose. Deaths and adoptions 

occurred during the assay elaboration were registered. At the end of the trial, i.e., weaning 

day, piglets were weighed again. With the difference of initial and final live weight was 

possible to determine the average daily gain and the weight variation between the 28 days of 

lactating phase. 

The effect of both supplements on growth performances and survival piglets rate was 

not statistically significant (P >0,10). However, the final live weight (in kg, T0: 6,33; T1: 6,39; 

T2: 6,59), the weight variation (in kg, T0: 4,87; T1: 4,93; T2: 5,09) and the average daily gain 

(in g/day, T0: 171; T1: 173; T2: 179) were numerically higher in piglets with Lianol ® 

Colostrum supplementation. The mortality rate was lower in the same group of piglets, but 

the values showed no significance (P=0,4527). The other two groups had similar values for 

mortality rate, which may be related to lack of effectiveness of the energetic supplement or 

related to the causes of death unrelated to the product. Parity order number of the 54 sows 

did not had any influence even in the total born pigs or in the live born pigs (P> 0,10). The 

total number of born piglets was higher from the 5th parity order until the 7th. The number of 

born live piglets was lowest at the 6th parturition. Piglets number weaned per sow were 

homogeneous between sows with different parity orders. These results appear after the 
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intervention of the employees from the Malpique farm in the litters maintenance. Some 

adoptions were made during the assay with the aim of maintaining litters with approximately 

same amount of piglets. 

In conclusion, this assay did not guarantee the effectiveness of the supplementation 

products in the growth and pig survival until the weaning phase. 
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1 – Introdução 

Graças à redução da idade de desmame dos leitões de 4 a 5 semanas para apenas 

2 a 3 semanas, tornou-se possível intensificar a produção nas suiniculturas, com o fim de 

maximizar a produtividade anual da porca (Walsh et al., 2007). Este factor é o que mais 

afecta a eficiência e a economia de uma suinicultura (Bereskin & Frobish, 1981). O número 

de leitões nascidos vivos, a sua capacidade de sobrevivência até ao desmame, o intervalo 

desmame-fecundação e a taxa de concepção da porca, são os principais factores que 

influenciam a sua produtividade (Britt, 1986). O produtor deve ser capaz de reconhecer a 

maioria desses factores, para manter a eficácia económica da sua exploração suinícola 

(Bereskin & Frobish, 1981). A fase de aleitamento é bastante importante para o crescimento 

dos leitões. É neste período de vida que os leitões estão mais sensíveis ao frio (Quiniou et 

al., 2002) e mais susceptíveis a agentes patogénicos, pelo que a taxa de mortalidade é 

normalmente maior nas primeiras semanas pós-parto (Friendship et al., 1986 e Tuchscherer 

et al., 2000). A sensibilidade que os leitões recém-nascidos demonstram está relacionada 

com a imunidade passiva adquirida pelo colostro nas primeiras horas de vida (Quiniou et al., 

2002). Assim, todo o restante processo de crescimento do leitão está dependente da 

eficácia do seu sistema imunitário, na defesa contra possíveis doenças e infecções, e da 

sua capacidade de desenvolvimento corporal. Com as grandes evoluções no campo da 

genética, tornou-se possível criar porcas hiperprolíficas, que permitiram aumentar a sua taxa 

de ovulação e, consequentemente, os tamanhos das ninhadas (Vonnahme etl., 2002). No 

entanto, essas melhorias trouxeram algumas consequências, tais como a heterogeneidade 

dos pesos dos leitões recém-nascidos ao nascimento, que conduziram a taxas de 

mortalidade maiores (Dyck & Swierstra, 1987; Wise et al., 1997 e Quiniou et al., 2002) e 

pesos ao desmame mais baixos. Estes problemas podem ser combatidos através da 

suplementação dos leitões na fase de pré-desmame, com complementos multiminerais e 

multivitamínicos com a presença de alguns aminoácidos essenciais (Silva et al., 2007), que 

melhoram significativamente as suas performances e aumenta a sua capacidade de 

sobrevivência. No entanto, esta prática tem implicações económicas que devem ser 

devidamente avaliadas, para que o investimento nunca seja superior à receita líquida.  

Este trabalho teve como finalidade aprofundar o conhecimento acerca da acção dos 

suplementos nutricionais no crescimento e sistema imunitário dos leitões na fase de pré-

desmame. Assim, foram comparados dois suplementos diferentes, em que um já era 

conhecido e utilizado na exploração e outro é novo no mercado. Avaliou-se o peso final ao 

desmame, a variação de peso e ganho médio diário e a taxa de mortalidade durante o 

período de aleitamento. Foi também analisado o efeito da ordem de parto da porca no 

número de leitões nascidos vivos por ninhada.  
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2 – Revisão Bibliográfica 

2.1 – Sector suinícola  

 O sector agrícola corresponde a uma área responsável pela obtenção de bens de 

consumo, quer através do cultivo de plantas, quer através da criação de gado. Inicialmente, 

o sector da pecuária era maioritariamente praticado por pequenos produtores, que 

utilizavam técnicas tradicionais passadas de geração em geração. Actualmente, em 

consequência dos grandes avanços tecnológicos e genéticos que permitiram aumentar a 

produtividade animal, deu-se o encerramento dessas explorações com menor efectivo. Em 

contrapartida, as restantes explorações, capazes de suportar o investimento necessário e 

com capacidade de rentabilização dos factores produtivos, aumentaram a sua dimensão e 

efectivo, conseguindo produzir em grande escala (Almeida, 2008). No quadro 1 é 

apresentada a estrutura da produção agrícola portuguesa e a sua dinâmica de evolução 

entre os anos 2000 e 2010, onde é possível comprovar a grande importância da produção 

vegetal (57,6%) e de produção animal (37,1%). 

Quadro 1 – Estrutura da produção agrícola e respectiva variação. Fonte: GPP, a partir das 

contas económicas da Agricultura (Base 2000), INE. 

 

Pela análise dos dados apresentados, concluiu-se que, em 10 anos, a produção 

animal teve uma variação de crescimento positiva (5,0), ao contrário da produção vegetal 

que teve uma variação negativa (-6,4). No entanto, é importante referir que tanto o sector 
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suinícola, como como o sector aviário são grandes consumidores de consumos intermédios 

importados. Logo, o crescimento da produção agrícola tem dependido, em parte, de 

consumos intermédios de bens maioritariamente importados, tais como cereais, energia e 

alimentos para animais, cujos preços têm vindo a aumentar (GPP, 2012).  

No sector animal a produção de suínos é a segunda principal actividade, a seguir à 

produção leiteira, tendo vindo a aumentar ao longo dos tempos graças ao crescimento na 

procura de carne suína (Europeia, 2004). A suinicultura é uma actividade, dentro do sector 

da pecuária, que consiste na criação de suínos, com o objectivo de produzir carne e/ou 

outros derivados. Este sector é de grande importância graças à elevada concentração de 

efectivos em pequenas áreas para produção (Gouveia, 2011). Actualmente, o produtor 

procura, cada vez mais, aumentar a produtividade da sua suinicultura para obter um maior 

retorno financeiro e redução dos custos relativos à produção. A União Europeia é, a seguir à 

China, a região com a maior parte do efectivo suíno mundial, pertencendo ao grupo dos 

principais exportadores de carne de porco e dos maiores consumidores (Almeida, 2008).  

Existem 3 tipos de sistemas de produção de suínos: extensivo, semi-intensivo e 

intensivo. O sistema extensivo trata-se de um sistema mais tradicional em que os animais 

estão em pastoreio em todas as fases do seu ciclo produtivo. No sistema semi-intensivo, os 

suínos passam apenas a fase de recria e acabamento em confinamento, ou seja, em 

instalações com maneio produtivo especializado e alimentação em forma de ração. Nos 

sistemas em confinamento (sistemas de produção intensivo) não existe pastoreio, logo toda 

a produção é feita indoor, pelo que implica um grande investimento de capital, mas permite, 

ao mesmo tempo, ter um elevado efectivo de animais. No entanto, uma redução nos custos 

de produção de leitões e de manutenção das porcas, juntamente com um aumento do preço 

de venda do porco, permitirá um retorno económico maior. Este sistema é o que maiores 

taxas de produtividade permite alcançar.  

Os sistemas de produção nacionais têm vindo a conseguir aumentar a sua 

produtividade e obter melhores rendimentos em todo o processo produtivo. A dimensão 

média das suiniculturas em Portugal passou de cerca de 6,7ha, em 1980, para cerca de 

11,4ha, em 2006 (INE, 2007). As figuras 1 e 2 representam gráficos que mostram a 

evolução do efectivo suíno total em Portugal, ao longo dos últimos 22 anos. 
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Figura 1 – Efectivo suíno em Portugal entre 1990 e 2012. Fonte: INE, Inquérito aos 

efectivos animais (Base 2012).  

 

 

Figura 2 – Efectivo suíno e efectivo de porcas totais, em Portugal, entre 2001 e 2011. Fonte: 

INE (Anuário Agrícola 2012). 

Analisando o gráfico esquematizado na figura 1 é possível perceber que, apesar do 

número total de suínos ter decrescido entre 1990 e 2002, há uma tendência para que esse 

valor se mantenha mais ou menos constante no período de 2002-2010. Nos anos de 2011 e 

2012 consegue-se observar um ligeiro aumento, embora não seja significativo. Contudo, e 

pela observação do gráfico esquematizado na figura 2, conclui-se que, mesmo não havendo 
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grandes diferenças nos efectivos suínos entre 2002 e 2011, o efectivo de porcas tem vindo a 

decrescer nesse período de tempo, passando de 265 mil para 231 mil. Tal acontecimento 

significa que, mais uma vez graças às melhorias ao nível da tecnologia e da genética, cada 

vez mais se consegue obter um maior número de leitões por porca, anualmente. Assim, 

passaram a ser necessárias menos porcas para conseguir produzir o mesmo número de 

animais que se produzia anteriormente. 

A produção de carne suína, em 2012, foi de 384 mil toneladas, enquanto no ano 

2011 haviam sido produzidas 406 mil toneladas, o que resultou numa variação negativa de 

cerca de 5,6% em apenas um ano (INE, 2013). Esta redução no mercado nacional deu-se 

graças ao envio de animais para abate em Espanha, originando maior procura e menor 

oferta de carne de porco e, consequentemente, um aumento dos preços nesse ano.  

 

2.2. – Produtividade numérica da porca  

 

 A produtividade numérica (Pn) corresponde ao número de leitões que são 

desmamados, por cada porca, anualmente, (Britt, 1986 e Borges et al., 2005) que funciona 

como um indicador dos parâmetros reprodutivos das porcas, permitindo avaliar o possível 

retorno sobre investimento (ROI) por cada animal (Monteiro, 1999). Este parâmetro 

zootécnico é dos mais importantes para a eficiência bioeconómica das suiniculturas 

(Bereskin & Frobish, 1981) e tem duas formas de expressão: produtividade numérica por 

porca produtiva ou por porca presente.  

Os melhoramentos genéticos, bem como os progressos a nível das instalações e do 

maneio em geral, que têm ocorrido ao longo dos anos, principalmente através da obtenção 

de linhagens de fêmeas hiperprolíferas, permitiram o aumento da produtividade numérica 

anual das porcas (Bortolozzo et al., 2012). Nunca é de mais lembrar que o aumento da 

prolificidade pode implicar um aumento da mortalidade dos leitões, no entanto a obtenção 

destas linhagens hiperprolíficas é um grande desafio para os produtores, tornando-se num 

óptimo incentivo para produzir mais e melhor. 

  2.2.1 – Abordagem Económica 

 Numa suinicultura, para se conseguir uma maximização contínua do lucro há que 

compreender a melhor forma de gerar maior produtividade (Crepaldi, 2006, citado por 

Süptitz et al., 2009), que, tal como referido anteriormente, depende dos avanços 

tecnológicos. Ora é evidente que esses avanços implicam custos e, a acrescentar a esses, 

existem ainda os custos fixos e os custos variáveis. Os fixos são aqueles já esperados, 
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como a energia eléctrica, a água, os alugueis, as instalações, etc., que entram no custo de 

manutenção das porcas. Já os variáveis mudam de acordo com o volume de produção, 

como por exemplo a alimentação e os medicamentos (Süptitz et al., 2009). No entanto, um 

aumento da produtividade numérica (Pn) permite uma redução no custo de produção 

individual de cada leitão (P), tal como se pode observar analisando a seguinte expressão 

matemática (ITP, 2000): 

 

   
  

  
    

 

 Quando a Pn aumenta, os custos relativos à manutenção das porcas (Cm) e à 

alimentação de cada leitão (Cl) não sofrem variação. Logo, observando pela fórmula, se os 

valores de Cm e Cl permanecem constantes, significa que à medida que Pn aumenta o valor 

de P decresce. Isto acontece pois estes dois factores são inversamente proporcionais (P = 

1/Pn), portanto se a relação Cm/Pn diminui com o aumento da produtividade numérica, 

então a produção individual de cada leitão (P) também vai diminuir.  

 

Assim, é possível obter uma percentagem de margem bruta maior, o que significa 

que a rentabilidade da exploração aumenta.  

 

2.2.2 – Produtividade numérica por fêmea produtiva 

A produtividade numérica por fêmea produtiva (Pn) é um índice zootécnico 

facilmente quantificável e facilmente comparável entre explorações. No entanto, não tem em 

conta os períodos improdutivos, ou seja, a entrada ao primeiro parto, a idade ao último parto 

e a idade de reforma. Os factores envolvidos para a obtenção da Pn são o tamanho médio 

das ninhadas à nascença (Tn), a taxa de mortalidade do nascimento ao desmame (Tm), a 

duração da gestação (G) e da lactação (L) e, ainda, o intervalo entre o desmame e a 

próxima fecundação (Idf). O cálculo deste valor faz-se a partir da seguinte expressão 

matemática (ITP, 2000):  

      
   ( 1     ) 365

         df
 

 

 Como se pode observar pela fórmula, a Pn é principalmente dependente da taxa de 

pro ificidade (desig ada por “  ”  a equação) e da taxa de  orta idade, o que sig if ica que 

porcas menos prolíferas e que apresentem uma Tm de leitões durante o aleitamento 

elevada são porcas com uma baixa Pn (Monteiro, 1999). É importante, também, referir outro 
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parâmetro de grande influência na Pn que é o intervalo de tempo que vai desde o 

nascimento (início da lactação) até à cobrição ou inseminação artificial (IA) seguinte 

(fecundação). Portanto, quanto mais curta for a duração da lactação, aproximadamente 

entre os 21 e os 23 dias, e quanto mais curto for o Idf que, normalmente é de 4 ou 5 dias, 

torna-se possível obter um aumento da Pn. No entanto deve-se ter em consideração que a 

duração da lactação depende do genótipo dos animais e do tipo de maneio praticado na 

exploração, e que o Idf depende, para além da duração da lactação, de outros factores 

inerentes ou não ao maneio (Monteiro, 1999). Entre os factores não inerentes ao maneio, 

encontra-se um referente à facilidade que as porcas têm ou não para serem fecundadas. A 

escolha da idade óptima de desmame das porcas é complexa e envolve vários factores que 

podem variar de exploração para exploração. 

  2.2.3 – Produtividade numérica por fêmea presente 

Este índice ao contrário do anterior, leva em consideração os períodos improdutivos, 

pelo que já se fala em idades ao primeiro e último partos e idade de reforma. A 

produtividade  u érica por fê ea prese te/efectiva ( ’ ) calcula-se da seguinte forma (ITP, 

2000): 

       
    ( 1     ) 365

i1  (  1) i2
 

Esta equação, além de envolver todos os factores apresentados no cálculo da 

produtividade numérica por fêmea produtiva, envolve também o número médio de ninhadas 

por porca reformada (N), a idade média ao primeiro parto menos 200 dias (i1), o intervalo 

médio entre partos (I) e o intervalo médio entre a idade ao último parto e a idade de reforma 

(i2).  

2.2.4 – Efeito da taxa de mortalidade  

  ara a a isar o efeito que a    te  sobre a    e  ’ , é feito u  exercício 

considerando os seguintes parâmetros:  

 N = 7; 

 Tm = 5%, 10% e 15%; 

 Tn = 13 leitões; 

 G = 115 dias, L = 25 dias e Idf = 10 dias; 

 I = 115+25+10 = 150 dias;  

 I1 = 360-200 = 160 dias; 

 I2 = 25+30 = 55 dias. 
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Através das equações  ate áticas, que per ite  expressar os va ores da    e  ’  

numa exploração, e consoante as diferentes taxas de mortalidade consideradas, obteve-se 

os valores apresentados no quadro 2. 

Quadro 2 – Efeito da taxa de mortalidade sobre a produtividade numérica. 

Tm Pn P’n 

5% 30,05 28,3 

10% 28,47 26,81 

15% 26,89 25,32 

 

 Os valores calculados significam que por cada aumento de 5% da taxa de 

mortalidade, a produtividade numérica decresce, havendo uma perda anual de cerca de 1,5 

e 1,6 leitões por porca presente e por porca produtiva, respectivamente.  

2.2.5 – Efeito do intervalo desmame-fecundação 

 Calculou-se da mesma forma o efeito do Idf considerando: 

 Tm = 5%; 

 Idf = 10 dias, 20 dias e 30 dias  

Os resultados deste exercício encontram-se no quadro 3 e permitem concluir que por 

cada aumento de 10 dias no Idf perde-se cerca de 1,7-1,9 leitões por porca produtiva por 

ano e cerca de 1,3-1,4 leitões por porca presente por ano. 

Quadro 3 – Efeito do intervalo desmame-fecundação sobre a produtividade numérica. 

Idf (dias) Pn P’n 

10 30,05 28,3 

20 28,17 26,85 

30 26,52 25,55 

 

 

2.3 – Tamanho das ninhadas ao nascimento 

O tamanho das ninhadas ao nascimento (Tn) tem vindo a ser cada vez maior, grande 

parte graças aos aumentos ocorridos na prolificidade das porcas produtivas. Este índice 

depende de diversos factores associados à porca, como a sua genética, idade, o tipo de 

alimentação que recebe e o maneio utilizado.  
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  2.3.1 – Efeito genético da porca 

 As raças/linhas utilizadas nos cruzamentos/IAs determinam o tamanho das ninhadas 

ao nascimento. Por essa razão, tornou-se cada vez mais importante fazer a selecção 

genética para a obtenção de fêmeas e machos de raças melhoradas. Quando se fala em 

raças melhoradas pretende-se: varrascos com um bom crescimento na fase de acabamento, 

um óptimo rendimento em carcaça e com uma carne de boa qualidade; e porcas de elevada 

prolificidade, com boas características maternas e alta produção de leite. Animais com estas 

características são capazes de desenvolver ninhadas com um grande número de leitões 

com capacidades produtivas suficientes para garantir bons índices zootécnicos.  

À medida que foram havendo avanços que permitiram criar linhagens hiperprolíficas 

de porcas, tornou-se possível aumentar a produtividade nas suiniculturas. Com este 

aumento da prolificidade, as porcas começaram a produzir ninhadas com tamanhos 

superiores ao que era possível conceber em tempos anteriores. Porém, f icaram em cheque 

algumas das suas características reprodutivas, nomeadamente a capacidade uterina, a 

eficiência placentária e a produção leiteira (Bernardi, 2006 e Bortolozzo et al., 2012). 

Aumentos na taxa de ovulação permitem gerar maior número de fetos (Vonnahme et al., 

2002), no entanto é a capacidade uterina da porca que determina quantos óvulos fertilizados 

evoluem para leitões (Irgang, 1998 e Bortolozzo et al., 2012). Como consequência do 

aumento do número de óvulos libertados durante o cio, a capacidade uterina tende a torna-

se mais reduzida para cada embrião (Vonnahme et al., 2002), originando uma certa inibição 

no desenvolvimento da placenta (Bortolozzo et al., 2012). A eficiência placentária diz 

respeito à relação entre o peso corporal do feto e a massa da placenta, contudo não 

depende só do tamanho da mesma: a quantidade e densidade dos vasos sanguíneos são 

também um factor muito importante, tornando possível a existência de placentas menores 

(Coffey et al., 1994) e mais eficientes na troca de nutrientes, que ocupam menos espaço no 

útero das porcas (Biensen et al., 1998, citados por Bortolozzo et al., 2012). Quanto mais 

prolífera for uma porca, menor será a capacidade uterina e o tamanho da placenta, no 

entanto se as raças ou linhagens da mesma raça tiverem uma placenta cuja troca de 

nutrientes é eficiente, o crescimento dos fetos não fica comprometido e haverá uma maior 

resistência dos embriões, nascendo mais leitões por ninhada. 

A idade à puberdade varia entre raças e, também, entre as diversas linhas de 

selecção na mesma raça (Irgang, 1998). Nos últimos anos, vários suinicultores têm 

apostado em submeter as porcas à reprodução mais cedo do que é usual. Normalmente, 

porcas mais precoces têm uma capacidade ovulatória relativamente baixa, não havendo um 

número muito grande de óvulos libertados (Reis, 2011). Este factor leva a uma taxa de 

concepção mais baixa do que seria de esperar, já que supostamente estas fêmeas ainda se 
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encontram em crescimento. Isto causa um desgaste físico à primeira lactação bastante 

elevado, levando a taxas de ovulação e de fertilização inferiores na segunda cobrição 

(Irgang, 1998).   

A selecção genética permitiu a obtenção de fêmeas com boas capacidades de 

produção de leite, no entanto estas características leiteiras dependem bastante do regime 

alimentar implementado por cada exploração. Assim, os alimentos completos fornecidos 

devem conter níveis adequados de energia (Coffey et al., 1994), aminoácidos e outros 

nutrientes. Os altos níveis de produção leiteira, associados a um número suficiente de 

glândulas mamárias e a uma irrigação adequada do úbere são aspectos que permitem a 

uma porca sustentar uma ninhada maior, garantindo um aumento da taxa de sobrevivência 

de leitões.  

  2.3.2 – Número de ordem de parição 

A idade das porcas, associada ao aumento do número de ordem de parto, tem 

alguma influência no tamanho das ninhadas ao nascimento (Holanda et al., 2000 e Mores, 

1993). Logo, à medida que o número de ordem de parição aumenta, a prolificidade da porca 

tende, também, a aumentar, até uma certa idade. Isto ocorre porque as suas características 

reprodutivas vão-se desenvolvendo ao longo do tempo e acabam por conseguir obter uma 

elevada taxa de concepção. O número de leitões nascidos vivos até à 3ª parição tende a ser 

crescente (Gomes et al., 2010), atingindo normalmente o pico ao 4º parto (Mores, 1993). 

Esse número tende a manter-se mais ou menos constante entre o 5º e o 6º parto, acabando 

por decrescer a partir da idade de reforma, que poderá ser entre a 7ª e a 9ª parição. A figura 

3 mostra um exemplo desta tendência. As porcas multíparas apresentam características 

reprodutivas já desenvolvidas e estão, geralmente, mais habituadas às condições 

ambientais que as primíparas. Contudo a duração do parto poderá ser superior, devido ao 

aumento da quantidade de leitões nascidos vivos.  



Efeito da suplementação de Lianol ® Colostro nos leitões durante a fase colostral  

 

 

Revisão Bibliográfica  11 
 

 

Figura 3 – Efeito da ordem de parto sobre o número de leitões nascidos vivos (NV) e mortos 

(NM). Fonte: Gomes et al., 2010. 

  2.3.3 – Alimentação da porca 

É a eficiência reprodutiva das porcas que define, em grande parte, a quantidade de 

leitões produzidos por porca anualmente. Uma fase de gestação em boas condições, quer 

ambientais quer a nível alimentar, permite o nascimento de mais animais vivos e menos 

nados mortos. Por outro lado, a produção leiteira de cada porca permite manter um bom 

desenvolvimento dos leitões, evitando possíveis perdas até ao desmame. 

Assim, o fornecimento de nutrientes nas fases de gestação e lactação deverá ser 

adequado e suficiente para assegurar a expressão do potencial genético reprodutivo das 

porcas (Hauptli & Lovatto, 2006 e Lovatto et al., 2010). O principal objectivo é manter as 

porcas com uma condição corporal (CC) equilibrada, ao longo do seu ciclo reprodutivo, 

optimizando os seus níveis de produção leiteira e o seu desempenho durante a gestação. A 

CC ideal para uma porca normalmente equivale a 3, numa escala de 1 a 5 (Young & 

Aherne, 2005a, citados por Rossi et al., 2008), na fase de desmame e nos dois primeiros 

meses de gestação (Ludke, 2000). No entanto, tal como indica o quadro 4, esse valor pode 

variar consoante o número de ciclos reprodutivos e a altura da gestação em que a porca se 

encontra. É importante referir que nenhuma porca deverá ter, em qualquer fase reprodutiva, 

uma CC equivalente a 1 ou a 5 (Ludke, 2000), pois ambos os valores correspondem a 

limites que não permitem obter a produtividade ideal para uma suinicultura.  
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Quadro 4 – Índice de condição corporal ideal para as fêmeas nas fases de gestação e ao 

desmame em função do número de ciclos reprodutivos. Fonte: Ludke, 2000. 

 
Gestação 

 
Ciclo 

reprodutivo 

Até aos 30 

dias 

Dos 30 aos 90 

dias 

Dos 90 dias até ao 

parto 
Ao desmame 

Primeiro 
 

3 
3 a 4 4 3 

Segundo 3 3 a 4 4 3 

Terceiro 3 3 3 a 4 2 a 3 

Quarto ou mais 3 3 3 a 4 2 a 3 

 

A principal função do regime alimentar fornecido durante a gestação das porcas é 

que estas mantenham um ganho de peso constante e que haja um óptimo desenvolvimento 

dos fetos. Na fase de lactação, o programa de alimentação deve permitir reduzir ao mínimo 

a perda de peso e maximizar a produção leiteira (Lovatto et al., 2010). Para desenvolver um 

programa de alimentação conveniente e que permita obter o máximo do potencial produtivo 

das porcas, tanto na fase de gestação, como no período de lactação, há que gerir as 

quantidades de alimento fornecidas diariamente, para garantir um bom ajuste da CC. 

Inicialmente na fase de gestação, as porcas utilizam grande parte do alimento para a 

manutenção e reposição de reservas corporais, a fim de recuperar a CC perdida durante a 

lactação anterior. Após as primeiras semanas de gestação e uma vez recuperada a CC e 

repostas as reservas, o alimento começa a ser consumido para o crescimento dos fetos e 

das glândulas mamárias. Ao longo do tempo, com os progressos genéticos que permitiram o 

aumento do tamanho das ninhadas, a disponibilidade intra-uterina de nutrientes para cada 

feto decresceu. Por isso, uma dieta adequada durante a gestação, rica em aminoácidos e 

energia, tem um impacto positivo no desempenho reprodutivo da porca, permitindo obter um 

maior número de animais por ninhada, sem influenciar o PN dos leitões nem o seu 

desenvolvimento até ao desmame. Cerca de cinco dias pré-parto, isto é, ao 110º dia de 

gestação, ao serem transferidas para as maternidades, as reprodutoras devem passar a 

consumir o alimento de lactação, ao invés do de gestação. É importante que haja uma 

redução na quantidade de alimento fornecido uma vez que a acumulação de reservas não 

deve ser excessiva, para que não haja uma descida no consumo durante a lactação. Este 

alimento completo é bastante mais energético que o anterior e contém maior percentagem 

de aminoácidos, servindo para garantir que a produção de leite não fica comprometida e 
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para que haja um desenvolvimento das glândulas mamárias adequado. As porcas que 

apresentem uma CC inferior ao ideal deverão consumir maiores quantidades de alimento 

completo. No quadro 5 estão representadas as quantidades recomendadas de alimento 

completo para cada fase do ciclo reprodutivo e consoante a CC das porcas. No Inverno há 

tendência para os animais consumirem mais alimento comparativamente com a quantidade 

consumida no Verão, pelo que nas estações mais quentes do ano o alimento completo 

fornecido deverá ser mais energético para atender às necessidades nutricionais das porcas 

(Dartora et al., 1997). 

Quadro 5 – Quantidades de alimento completo recomendadas, em kg ao dia por porca, em 

função do índice de condição corporal, da fase de reprodução e da idade. Fonte: Ludke, 

2000.  

 
Gestação 

   

 

Até aos 

30 dias 

Dos 30 

aos 90 

dias 

Dos 90 

aos 110 

dias 

Até ao 

parto 

No 

parto 

Na 

lactação 

No intervalo 

desmame-

cio 

 
Ração Gestação (1) Ração Lactação (2) 

 
Quantidade de ração (kg/dia) 

Primíparas 2,2 2,5 3 2 - Ad libitum 

Multíparas (Índice) Índice 2 - Ad libitum 

1 3,5 - - 
    

2 3 3,5 4 
    

3 2 2,2 3 
    

4 2 2 2,5 
    

5 1,8 1,8 2 
    

(1) 
3000 kcal/kg energia metabolizável, 14% proteína bruta, 0,75% lisina, 1% cálcio, 0,72% fósforo. 

(2) 
3350 kcal/kg energia metabolizável, 18% proteína bruta, 1% lisina, 1,05% cálcio, 0,67% fósforo. 

 

Na fase de lactação deve-se assegurar que as fêmeas consomem as quantidades 

diárias necessárias de alimento, pois existem diversos parâmetros que influenciam 

negativamente o seu consumo. Além da sobrealimentação durante a gestação, as 

temperaturas elevadas podem provocar stress calórico, que contribui ainda mais para a 

redução do consumo de alimento das porcas lactantes. A temperatura adequada para estes 

animais está entre os 16 e os 22ºC, no entanto estes valores são difíceis de manter já que 
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as maternidades necessitam de estar a uma temperatura de cerca de 30-32ºC para conforto 

térmico dos leitões.  

 

  2.3.4 – Maneio reprodutivo 

Graças aos avanços que permitiram aumentar o número de leitões em cada ninhada, 

tornou-se cada vez mais necessário equipar as explorações com maneios adequados.  

As sa as de  ater idade deve  ser uti izadas através do siste a “a  -in/all-out”, que 

permite que todos os animais saiam e entrem nas instalações ao mesmo tempo, e deve-se 

realizar um vazio sanitário de cerca de 5 dias entre cada lote de porcas gestantes (Dartora 

et al., 1997). Aquando do vazio sanitário é importante limpar e desinfectar as instalações 

antes que se dê nova ocupação das salas pelo próximo lote de porcas gestantes, a cerca de 

7 dias antes da data prevista para o parto. A temperatura da sala deverá ser 

aproximadamente 18ºC e a dos ninhos deverá estar entre os 26 e os 32ºC (Dartora et al., 

1997). Cada porca tem que possuir uma ficha individual para eventuais anotações acerca da 

mesma e da sua ninhada. Os partos devem ser vigiados, a f im de prevenir possíveis 

complicações durante o nascimento e ainda para auxiliar os leitões recém-nascidos, caso 

estes se encontrem com alguma dificuldade em respirar e/ou em mamar.  

 Através da prática correcta do maneio reprodutivo durante a fase de aleitamento é 

possível obter bons índices zootécnicos, capazes de levar uma exploração a conseguir 

retornos económicos favoráveis à produção. O quadro 6 apresenta valores que se esperam 

ser obtidos numa suinicultura e outros que, caso apareçam, estão sujeitos a uma 

intervenção imediata por parte dos produtores. 

Quadro 6 – Valores críticos e metas para os indicadores de produtividade na fase de 

maternidade. Fonte: dados fornecidos pelo fabricante Ali Rações. 

Indicadores Valores críticos (1) Metas 

nº leitões nascidos vivos/parto <10 >13,5 

peso médio dos leitões ao nascer (kg) <0,8 >1,2 

leitões desmamados/porca <9,2 >12 

nº médio de leitões desmamados/porca/ano <20 >30 

peso dos leitões aos 21 dias (kg) <5,0 >6,0 

(1) 
Valores que indicam necessidade de identificação das causas e/ou implementação de medidas correctivas. 
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2.4 – Peso dos leitões ao nascimento 

O tamanho da ninhada ao nascimento (Tn) é um dos factores determinantes do peso 

ao nascimento (PN) dos leitões. A capacidade uterina torna-se mais reduzida como 

consequência de um aumento do número de óvulos libertados durante o cio, originando uma 

certa inibição no desenvolvimento da placenta que leva a um menor crescimento dos fetos 

(Bortolozzo et al., 2012). Assim, à medida que aumenta o número de leitões por ninhada, 

estes vão nascendo mais leves, obtendo pesos mais baixos ao desmame (Milagres et al., 

1981 e Simplício et al., 1990, citados por Holanda et al., 2000). Ora, estes acontecimentos 

levam a uma certa heterogeneidade de pesos entre ninhadas (Panzardi et al., 2009), o que 

significa que acabam por nascer leitões muito fracos, com peso vivo (PV) inferior a 1,0 kg, e 

leitões muito pesados, com PV superior a 1,5 kg. 

Também a alimentação da porca durante a gestação influencia mais o PN dos leitões 

do que o número de leitões ao nascimento (Panzardi et al., 2009). Existem três fases da 

gestação em que as exigências nutricionais das porcas variam, mas é principalmente na 

fase final que o aumento da quantidade de alimento fornecido às progenitoras vai permitir o 

aumento do PN dos leitões, já que este período corresponde ao grande desenvolvimento do 

feto (Mores, 1993).  

2.4.1 – Consequências sobre a taxa de mortalidade  

A heterogeneidade nos PN dos leitões de uma ninhada influencia negativamente a 

taxa de mortalidade durante o aleitamento, sendo uma das causas de mortes por 

esmagamento e inanição (Dyck & Swierstra, 1987), podendo, também, prejudicar a 

capacidade termorreguladora e o sistema imunitário dos leitões (Quiniou et al., 2002). Os 

leitões recém-nascidos mais fracos, nomeadamente os que apresentam peso inferior a 1,0 

kg, têm mais dificuldade em sobreviver até ao desmame e os que sobrevivem têm menor 

peso ao desmame, acabando por ficar mais tempo na maternidade (Quiniou  et al., 2002). 

Uma medida que permite evitar o aumento de mortalidade devido à inanição, está em 

homogeneizar as ninhadas, passando os animais mais fracos para ninhadas com poucos 

leitões (Wise et al., 1997), evitando a competição pelos tetos e garantindo a ingestão de 

colostro necessária aos primeiros dias de vida. A probabilidade de sobrevivência de animais 

com mais de 1,2 kg é sempre superior à de animais de peso inferior, rondando os 80-95% e 

os 40%, respectivamente (Mores, 1993). Por isso deve-se auxiliar os leitões mais fracos nas 

primeiras mamadas e/ou colocá-los noutras ninhadas mais homogéneas, a fim de garantir 

que os estes animais ingiram a quantidade suficiente de colostro para conseguirem bons 

aumentos de peso. Deste modo é possível assegurar que, embora existam porcas com 

maior prolificidade do que outras, haja um número relativamente constante da quantidade de 
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leitões desmamados por porca e por ano. Caso existam leitões com peso inferior ao 

desejado no dia do desmame, a medida que deve ser praticada é a de deixá-los mais uma 

semana em aleitamento com uma porca que não tenha sido desmamada. 

Na figura 4 está representada a relação negativa entre o PN e a mortalidade pré-

desmame. Comparativamente aos animais de PN mais alto, os leitões mais fracos têm pior 

rendimento em carcaça, menor percentagem de carne e maior percentagem de gordura 

interna, sendo que demoram mais dias a atingir o peso de abate, seja ele qual for (Panzardi 

et al., 2009). Pela análise do gráfico esquematizado na figura 4, conclui-se que para um 

melhor controlo da taxa de mortalidade durante o aleitamento, devemos ter leitões com PN 

superior a 1,5 kg.   

 

Figura 4 – Efeito do peso do leitão ao nascimento sobre a taxa de mortalidade durante o 

aleitamento. Fonte: dados obtidos através do fabricante Huvepharma. 

 

2.5 – Mortalidade de leitões 

 A produção de suínos consiste numa produção em escala alargada, mas que em 

termos de lucro e de resultados positivos tem algumas limitações. Como tal, existe uma 

grande necessidade de optimizar as produções, a nível mundial, para que haja um maior 

retorno económico perante os custos de produção. A principal intervenção passa por várias 

tentativas de reduzir esses custos, focando em especial a maximização da eficiência 

reprodutiva, através da diminuição das taxas de mortalidade dos leitões por porca e por ano 

(Pascoal et al., 2006). Tornou-se, por isso, de grande importância avaliar e classificar as 

causas de mortalidade de leitões, de sistemas intensivos, abordando a mumificação fetal, a 

ocorrência de nados-mortos e factores que influenciam a mortalidade durante o aleitamento 

(Borges et al., 2005). 
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 Segundo diferentes publicações, referidas por Abrahão et al., 2004, a mortalidade de 

leitões desde o nascimento até ao desmame pode variar entre os 11,5 e os 18,6%, dentro 

dos quais cerca de 4 a 10% corresponde aos animais que morrem durante o nascimento 

(nados-mortos). Além disso, os índices mais altos de mortalidade são registados na primeira 

semana de vida dos leitões, em que cerca de 80% das mortes ocorre nos primeiros 3 dias 

pós-parto (Friendship et al., 1986 e Tuchscherer et al., 2000). Logo, é nesta primeira fase de 

produção que se deve investir na redução da mortalidade, para que haja uma margem de 

lucro significativamente maior (Gomes et al., 1992, citados por Pascoal et al., 2006). 

 Numa suinicultura, a eficiência reprodutiva depende, entre outros factores, da 

quantidade de porcas jovens que atingem o primeiro cio e que ficam gestantes à primeira 

cobrição, conseguindo, posteriormente, manter o seu ciclo reprodutivo constante (Silveira et 

al., citados por Pascoal et al., 2006). Este aspecto e outros como a mortalidade embrionária, 

a nado-mortalidade e a mumificação fetal penalizam o número de leitões nascidos e, 

consecutivamente, o número de animais desmamados por porca e por ano. 

 A mortalidade de leitões, além de causar prejuízos ao produtor e uma problemática a 

nível económico (Crooks et al., 1993), é uma questão importante relativamente aos aspectos 

de bem-estar animal e de imagem de produção que passa para os consumidores. Portanto, 

torna-se de extrema relevância focar os pontos críticos que mais contribuem para a taxa de 

mortalidade, para que esta não tenha tendência a aumentar. 

  2.5.1 – Mumificação fetal 

 Leitões mumificados são aqueles que morrem durante a fase fetal do período de 

gestação das porcas, ou seja, após a ossificação do esqueleto dos fetos (Christianson, 

1992, citado por Bortolozzo et al., 2012). Estes leitões sofrem uma reabsorção de fluidos 

dos tecidos moles (Sims & Glastonbury, 1996, citados por Bernardi, 2006), que leva a que 

as suas membranas fiquem enrugadas e secas, acabando por apresentarem uma aparência 

emagrecida e com diferentes graus de desidratação (Christianson, 1992, citado por 

Bartolozzo et al., 2012).  

A ocorrência de mumificação fetal é influenciada pela capacidade uterina das porcas, 

pelo tamanho da ninhada (Borges et al., 2005) e pela eficiência placentária (Bortolozzo et 

al., 2012), entre outros factores. Estes três factores encontram-se relacionados entre si, na 

medida em que quanto maior for o tamanho da ninhada, mais a capacidade uterina fica 

comprometida, isto é, o espaço intra-uterino para cada feto é mais reduzido (Wu et al., 

1988). Assim, a eficiência placentária poderá tornar-se insuficiente para o crescimento dos 

fetos, tornando-os mais susceptíveis à mumificação. 
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 Para que uma exploração tenha uma taxa de mumificação considerada normal, esta 

não deverá exceder os 0,5% (Meredith, 1995, citado por Bernardi, 2006), sendo o valor de 

1,5% o máximo aceitável (Dial et al. e Muirhead & Alexander, 1997, citados por Bortolozzo 

et al., 2012). Contudo, a mortalidade fetal tem vindo a sofrer aumentos devido à selecção 

genética para linhagens hiperprolíficas de fêmeas – porcas com taxas de ovulação elevadas 

(Vonnahme et al., 2002 e Bortolozzo et al., 2012). Isto acontece graças à falta de espaço no 

útero para um grande número de animais, levando ao aparecimento de mais fetos 

mumificados ao parto (Wu et al., 1988).  

 Embora as principais causas de mumificação sejam não infecciosas, também 

existem casos associados a doenças infecciosas como é o caso da parvovirose (Mengeling 

et al., 2000). No entanto, esta doença é possível de controlar através da utilização de 

vacinas (Bernardi et al., 2006), tendo apenas importância se se tratar de casos de epidemias 

(Bortolozzo et al., 2012) ou explorações com práticas de vacinação incorrectas, ou mesmo 

inexistentes. 

  2.5.2 – Nado-mortalidade  

Num estudo realizado na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo, no Brasil, sobre as ocorrências de mortalidade de leitões num 

Sistema Intensivo de Produção de Suínos, Abrahão et al. (2004) estimaram que a taxa anual 

de nados-mortos relativamente ao total de nascidos era cerca de 5,96%. Estes dados 

demonstraram que a nado-mortalidade foi a principal causa de morte no intervalo parto-

desmame (Borges et al., 2005). Dos leitões considerados nados-mortos, cerca de 70 a 75% 

morrem durante o parto e os restantes morrem logo após o parto (Leenhouwers et al., 

1998). Os leitões nascem devido ao rompimento do cordão umbilical, que provoca falta de 

oxigénio durante o parto, originando aquilo que se chama de anoxia fetal (Dial et al., 1992, 

citados por Pascoal et al., 2006 e Leenhouwers et al., 1998). Factores como o ambiente, 

nutrição e toxicoses na altura do parto também estão na origem da nado-mortalidade, 

podendo haver alguma influência de factores relacionados com o macho e fêmea que 

produziram a ninhada (Christianson, 1992, citado por Pascoal et al., 2006). Partos 

prolongados são aqueles com maior incidência de nados-mortos (Leenhouwers et al., 1998 

e Borges et al., 2005), logo todos os factores que contribuírem para um aumento da duração 

dos partos vão, consecutivamente, aumentar a nado-mortalidade. Dentro desses factores 

encontram-se a estrutura das maternidades, o tipo de aquecimento e o maneio utilizado 

(Friendship et al., 1986 e Abrahão et al., 2004). Focando o factor ambiental, Vaillancourt et 

al. (1990), citados por Fireman et al. (1997) e Pascoal et al. (2006) afirmam que a estação 

do ano pode ter um efeito negativo sobre o número de leitões nados-mortos, já que 
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influencia a duração do parto. Se as porcas gestantes sofrerem de stress calórico, devido às 

temperaturas elevadas nos últimos dias de gestação, há tendência para um aumento da 

taxa de nado-mortalidade (Bertolin, 1992, citado por Fireman et al., 1997 e Borges et al., 

2005).  

 A melhor forma de prevenir a incidência de nados-mortos em cada ninhada passa 

por garantir boas condições de espaço, temperatura e maneio. Relativamente ao maneio, 

deve-se proceder à vigilância durante os partos, a fim de fornecer assistência aos leitões 

melhorando a sua sobrevivência. Por exemplo, remover os invólucros placentários para que 

o animal não sufoque, secar o leitão prevenindo hipotermias ou massajá-lo para estimular a 

circulação sanguínea e a respiração (Sobestiansky et al., 1998, citados por Campos et al.k, 

2008). Aquando intervalos entre nascimentos longos deve-se proceder à extracção manual 

dos leitões. Existem, ainda, certos tratamentos capazes de reduzir a duração dos partos. 

Num estudo realizado por Gheller et al. (2009), concluiu-se que a utilização de carbetocina 

associada ao cloprostenol – análogo sintético das prostaglandinas, utilizadas na indução de 

partos – permite diminuir a duração do parto. Entende-se por duração do parto o período de 

tempo desde o nascimento do primeiro até ao último leitão (Gheller et al., 2009). A 

carbetocina tem uma acção prolongada e o seu efeito é de cerca de 2 horas, permitindo 

intervalos entre o nascimento de leitões mais uniformes (Gheller et al., 2009). 

  2.5.3 – Mortalidade durante o aleitamento 

Segundo Dyck & Swierstra (1987), 70 a 80% das mortes ocorridas nos primeiros 3 

dias após nascimento, são devidas à inanição dos leitões e ao esmagamento pela porca. As 

restantes mortes consistem em síndromes diarreicas, anomalias genéticas (Abrahão et al., 

2004) e outras causas desconhecidas. 

2.5.3.1 – Esmagamento 

 Os casos de morte de leitões por esmagamento são os que mais contribuem para a 

mortalidade durante o aleitamento, maioritariamente nas primeiras semanas de vida do 

animal (Dyck & Swierstra, 1987). São alguns os factores que podem estar na origem deste 

tipo de mortes, nomeadamente o comportamento da porca, o peso do leitão, o tipo de 

instalações e a sazonalidade. Existem porcas cujo comportamento maternal tende a ser 

mais desadequado conforme a idade, ou seja, porcas mais velhas são menos ágeis, logo 

surgem mais leitões esmagados (Mores, 1991). O risco de esmagamento tende, também, a 

aumentar consoante o peso do leitão, já que os animais mais fracos ingerem menos 

colostro, passando mais tempo junto da porca – zona de esmagamento – para evitarem a 

competição com os mais fortes e conseguirem alimentar-se (Weary et al., 1996 e Wise et al., 
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1997). Relativamente ao espaço da maternidade, convém que haja um ninho, para que os 

leitões tenham a sua própria zona, ao invés de estarem junto à porca (Mores, 1993). Além 

disso, a sazonalidade tem uma grande influência neste aspecto, já que no inverno se não 

houver aquecimento adequado no ninho, a ingestão de colostro vai diminuir devido à 

hipotermia (Fireman et al., 1997), levando a uma diminuição de peso dos leitões. Isto fará 

com que os animais passem mais tempo junto da porca, não só para se alimentarem, como 

também para procurar uma fonte de calor (Mores, 1993), correndo o risco de serem 

esmagados. Já no verão, como as temperaturas são mais elevadas, os leitões passam 

menos tempo no ninho em busca de zonas mais húmidas, acabando por estarem mais 

sujeitos ao esmagamento (Abrahão et al., 2004). 

2.5.3.2 – Inanição e termorregulação 

 Os leitões que nascem com baixo peso sofrem sempre com a competição pelos tetos 

por parte dos outros mais pesados (Wise et al., 1997), principalmente em ninhadas maiores. 

Este acontecimento leva a que os animais não ingiram a quantidade necessária de colostro, 

tornando-se mais fracos e vulneráveis a possíveis infecções (Campos et al., 2008). Esta 

baixa viabilidade dos leitões mais leves faz com que estes tenham uma taxa de 

sobrevivência mais baixa, havendo uma maior probabilidade de morrerem subnutridos 

(Panzardi et al., 2009). Para além destes leitões, mesmo os que nascem com um peso 

razoável, podem tornar-se fracos graças, não só à competição pelos tetos, mas também 

devido a casos de hipotermia que levam ao enfraquecimento dos animais. É importante 

referir que os suínos são animais homeotérmicos, ou seja, conseguem manter a sua 

temperatura corporal constante, ou pelo menos dentro de limites estreitos, logo necessitam 

de fazer trocas de calor com o meio ambiente (Barros et al., 2010). A eficiência deste 

processo só é possível de alcançar se a temperatura ambiente do ninho estiver dentro dos 

valores estabelecidos para a termoneutralidade (Hannas et al., 1999, citados por Barros et 

al., 2010) que, segundo Mores (1993) deverá ser cerca de 32ºC ao nascimento, reduzindo 

1ºC a cada semana. No entanto, os leitões recém-nascidos possuem uma capacidade de 

regular a sua temperatura corporal bastante limitada já que a sua camada de gordura 

subcutânea é pequena e as suas reservas energéticas são menores relativamente aos 

leitões na fase de crescimento (Ferreira, 2001, citado por Barros et al., 2010). As baixas 

temperaturas tendem a afectar mais os leitões com menos de 1,0 kg de PV, pois a sua 

superfície corporal é maior em relação ao seu peso, o que leva a grandes perdas de calor 

difíceis de controlar devido ao fraco sistema termorregulador (Cronin, 1989, citado por 

Fireman et al., 1997 e Pascoal et al., 2006).  



Efeito da suplementação de Lianol ® Colostro nos leitões durante a fase colostral  

 

 

Revisão Bibliográfica  21 
 

A termorregulação é um aspecto fulcral na sobrevivência dos leitões, pelo que 

qualquer factor externo que influencie negativamente as suas capacidades de defesa, 

levará, automaticamente, a consequências ao nível da saúde e do bem-estar, podendo 

aumentar o risco de mortalidade. Isto acontece porque são vários os mecanismos 

dependentes da temperatura corporal dos animais, tais como o metabolismo celular, a 

frequência cardíaca e respiratória e os processos digestivos, levando a um impacto negativo 

no desempenho produtivo dos leitões, consoante a sua tolerância a esses stresses 

ambientais (Rodrigues et al., 2000 e Tinoco, 1996, citados por Barros et al., 2010).  

2.5.3.3 – Diarreias neonatais 

 As diarreias são causadas por um ou mais agentes infecciosos, sejam eles bactérias, 

vírus ou protozoários, que podem surgir em várias combinações. Mesmo com a utilização de 

antidiarreicos convencionais, estes agentes encontram condições favoráveis para se 

multiplicarem (Mores et al., 1991), podendo levar à mortalidade dos leitões. Quando não 

causam mortes, as diarreias trazem consequências como o aparecimento de leitões refugos, 

ou seja, leitões com peso ao desmame inferior ao desejado (Mores, 1993). Tudo isto 

provoca perdas económicas não só pela perda de animais, como pelos gastos em 

medicamentos (Mores, 1993 e Mores et al., 1991). No estudo de Abrahão et al. (2004), a 

síndrome diarreica foi a mais frequente de todas as ocorrências de mortes causadas por 

doenças, tendo correspondido a 1,10% da totalidade de nados-vivos. São vários os factores 

que podem favorecer o aparecimento de diarreias, nomeadamente os que estão associados 

ao meio-ambiente, ao maneio, à alimentação e saúde das porcas durante a fase de 

aleitamento. Assim, há que haver um estudo destas condições para que sejam adoptadas 

medidas preventivas que permitam eliminar os riscos de surgimento de diarreias, sendo, 

também, importante ter um diagnóstico correto sobre os microrganismos intervenientes, 

para a prescrição de um tratamento adequado (Mores, 1993 e Mores et al., 1991). 

2.5.3.4 – Anomalias genéticas 

 Os defeitos genéticos provém de alterações nos genes dos animais, que levam a 

alterações físicas evidentes. Abrahão et al. (2004) referenciou algumas evidências clinicas 

tais como, agenesias, atresia anal, síndrome dos membros abertos e defeitos cardíacos, 

sendo que, no geral, estas anomalias tinham uma incidência de 0,56% do total de leitões 

nascidos vivos.  
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  2.5.3.5 – Falhas de imunidade  

Nos primeiros dias após parto, e, particularmente, nas primeiras horas de vida, os 

leitões devem ingerir a quantidade necessária de colostro para que recebam as 

imunoglobulinas e anticorpos maternos imprescindíveis para uma protecção imunitária inicial 

– imunidade passiva (Campos et al., 2008; Mores, 1993; Abrahão et al., 2004). Estes 

anticorpos funcionam como uma primeira vacina, já que protegem os recém-nascidos de 

diversas infecções, no entanto desaparecem após o desmame. Apesar de temporária, a 

imunidade passiva tem uma acção de protecção rápida e eficiente, durante as primeiras 

semanas de vida do leitão. (Soto, 2006). Além de permitir a transferência de imunidade 

passiva da porca para os leitões, o colostro possui também proteínas, gorduras e hidratos 

de carbono que contribuem para o bom funcionamento do metabolismo, fornecendo aos 

recém-nascidos energia e levando a uma maior taxa de sobrevivência e melhor 

desempenho. A imunidade passiva surge associada à acção das imunoglobulinas do leite 

materno no tracto intestinal dos leitões (Soto, 2006), contudo esta defesa perde-se no 

desmame. A passagem da imunidade passiva para a activa é um processo gradual: a partir 

das 3 semanas de vida do leitão, a imunidade passiva tende a diminuir e, conforme o seu 

sistema imunitário vai ganhando maturidade, começa a surgir a imunidade activa (Soto, 

2006). Essa maturidade atinge-se quando o sistema imunitário do leitão reage ao 

aparecimento de substâncias estranhas ao organismo, produzindo anticorpos e células T 

(linfócitos T), que protegem a saúde destes animais contra possíveis doenças infecciosas. A 

vacinação é outro meio de fornecer este tipo de imunidade aos leitões, que pode durar até à 

idade de abate (Soto, 2006). 

Posto isto, é importante garantir que as porcas possuam tetos suficientes para 

alimentar toda a ninhada, bem como uma capacidade leiteira suficiente, para o fornecimento 

de imunidade passiva aos leitões. Deverá também existir um plano de vacinação adequado 

a cada exploração, a fim de se obter leitões devidamente protegidos e que consigam evitar 

possíveis doenças e/ou infecções que poderão levar à mortalidade. Estas são algumas das 

medidas necessárias para um bom maneio numa suinicultura, originando taxas de 

sobrevivência altas e, consecutivamente, uma margem de lucro maior. 

 

2.6 – Utilização de suplementos nos leitões durante a fase colostral 

 Foi referido anteriormente que os leitões mais leves têm tendência a ingerir uma 

menor quantidade de colostro do que aquela que é necessária, sendo que esses animais 

acabam por ter uma imunidade passiva e reservas energéticas inferiores às dos leitões mais 
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pesados (Panzardi et al., 2009). Isto resulta numa maior susceptibilidade a doenças 

intestinais e pode causar um desenvolvimento deficiente (Sobestiansky et al., 1999, citados 

por Silva et al., 2007), o que facilmente pode acabar em mortalidade. Também já foi 

mencionado que certos procedimentos devem ser adoptados por todas as explorações para 

reduzir a Tm. Esses procedimentos passam por homogeneizar as ninhadas após 

nascimento, transferindo os leitões entre porcas conforme o seu peso à nascença (Mores, 

1993), e supervisionar os primeiros dias de lactação, de modo que todos os animais 

recebam colostro. No entanto, existem determinados suplementos minerais, vitamínicos, 

energéticos ou de aminoácidos que podem, eventualmente, contribuir para um aumento da 

taxa de sobrevivência dos leitões e para um melhor desenvolvimento corporal dos mesmos. 

Esta prática tem-se tornado comum em algumas explorações, já que alguns suplementos 

foram utilizados experimentalmente com sucesso (Pettigrew et al., 1986, citados por 

Cypriano, 2008). A utilização destes suplementos permite obter animais com maior peso ao 

desmame, tornando-se numa mais-valia na fase de acabamento, pois origina animais com 

menor idade ao peso de abate. Como os animais mais fracos, além das baixas reservas 

energéticas, têm a sua imunidade passiva comprometida, significa que muito provavelmente 

possuem deficiências vitamínicas, minerais e até mesmo a nível dos aminoácidos essenciais 

(AAE). Os suplementos multiminerais e multivitamínicos, com a presença de alguns AAE, 

permitem colmatar esses défices (Silva et al., 2007). Portanto, mesmo que os leitões não 

consigam alimentar-se devidamente perante a competição dos mais fortes, a sua 

sobrevivência pode ser garantida com a utilização de suplementos. 

  2.6.1 – Utilização de um suplemento energético 

 O suplemento energético Calostrene ® consiste num complexo energético para 

leitões, cuja composição química é apresentada no quadro 7. Este concentrado energético 

foi concebido para reduzir as taxas de mortalidade antes do desmame, de forma a obter um 

número maior de leitões desmamados por porca e, portanto, maior produtividade numérica 

das porcas. O produto é de alta biodisponibilidade, contendo uma emulsão de vitaminas, 

minerais e ácidos gordos essenciais. Segundo o fabricante (Magapor), este suplemento 

permite um aumento na ingestão de colostro, levando os leitões – principalmente os mais 

fracos – a adquirirem maior imunidade passiva e a melhorarem a sua resistência a 

infecções. A energia de acção imediata que contém é suficiente para 8 horas de actividade, 

possibilitando aos leitões mais fracos competirem com os mais fortes pelos melhores tetos, 

o que garante um aumento da taxa de sobrevivência. A sua aplicação é feita oralmente, 

sendo uma bombada por leitão, ou duas no caso de leitões mais fracos (peso <1,000 kg), e 

deve ocorrer o mais rápido possível após o nascimento. Cada bombada corresponde a uma 
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dose de 2 ml, logo um frasco de 250 ml dá para cerca de 125 leitões, a uma dose cada. A 

administração do produto pode ser repetida quantas vezes forem necessárias, pois não 

existe qualquer perigo para o animal, apenas tornar-se-ia dispendioso. Segundo o 

fabricante, a utilização deste suplemento permite obter resultados positivos relativamente à 

taxa de sobrevivência e ao número de animais ao desmame, tal como indica o quadro 8. 

Contudo, não existem referências a tratamentos estatísticos dos dados, logo as diferenças 

apresentadas podem não ser significativas. 

Quadro 7 – Composição qualitativa e quantitativa do suplemento energético. Fonte: dados 

obtidos através do fabricante Magapor. 

Ácidos gordos de cadeia curta e média – 55% Outros ingredientes: 

Ác. Capróico – 1% Ác. Cáprico – 3 a 5% Vit. A – 1000 IU 

Ác. Caprílico – 3 a 5% Ác. Mirístico – 10 a 16% Vit. D3 – 500 IU 

Ác. Láurico – 27 a 33% Ác. Oleico – 8 a 12% alfa-Tocoferol acetato – 2 mg 

Ác. Esteárico – 2 a 4% Ác. Linolénico – 1 a 2% Ferro – 1 ml 

Ác. Linoleico – 10 a 15%  Zinco – 1 ml 

Ác. Palmítico – 10 a 16%   Água – 1 ml 

  

Quadro 8 – Efeito da utilização do suplemento energético na sobrevivência e crescimento 

dos leitões segundo o fabricante (Magapor). 

Factor analisado 

Grupo 1 

(tratado com o suplemento 

energético) 

Grupo 2 

(controlo) 

Tempo desde o nascimento até alcançar o 

úbere (1ª mamada) 
8,9 min 12,4 min 

Taxa de sobrevivência na 1ª semana de vida 93,6 % 80,2 % 

Leitões desmamados com baixo peso(*) 84,9 % 28,3 % 

Ganho de peso até ao desmame (28 dias) 6,07 kg 5,76 kg 

Ensaio realizado em 163 partos de explorações diferentes, com 79 partos no grupo de controlo e 84 partos no 

grupo com tratamento.  

(*) Significa que no grupo de controlo a mortalidade de leitões mais leves foi superior do que no grupo tratado 

com o suplemento energético. Logo, no grupo 1 houve maior percentagem de leitões leves desmamados. 
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2.6.2 – Utilização de Lianol ® Colostro  

 O produto Lianol ® consiste numa proteína de batata fermentada, rico em péptidos e 

aminoácidos que actua como um regulador metabólico. É obtido através de diferentes 

processos efectuados após a remoção das batatas da terra, tal como mostra a figura 5, e a 

sua composição encontra-se no quadro 9. 

 

 

Figura 5 – Processo de produção do complemento nutricional Lianol ® Colostro. Fonte: 

informação obtida através do fabricante Huvepharma. 

 

Quadro 9 – Composição de Lianol ® Colostro. Fonte: dados obtidos pelo fabricante 

Huvepharma. 

Matéria Seca 91.1% 

Proteína bruta (Nx6.25) 0.5% 

Gordura bruta 0.5% 

Fibra bruta 0.1% 

Cinzas 0.5% 

 

O modo de acção deste produto baseia-se na modulação da expressão genética, ou 

seja, dá-se a activação da expressão do gene GH-R (receptores da hormona do 
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crescimento), resultando na estimulação da produção de IGF-1 (factor de crescimento 

semelhante à insulina tipo 1). Este factor de crescimento possui uma sequência de 

polipeptídeos semelhante à da insulina, actuando na regulação do crescimento das células 

musculares. As suas principais funções passam por estimular a proliferação de células e 

inibir a apoptose, o que vai levar a um aumento no crescimento. Assim, com a activação da 

expressão genética do gene receptor GH, que permite uma maior produção do factor de 

crescimento IGF-1, o crescimento do animal aumenta. Este facto, além de permitir aos 

animais obterem maior peso ao desmame, também influencia positivamente na 

sobrevivência dos leitões mais leves, sendo que o grande objectivo da utilização do Lianol ® 

Colostro é reduzir a taxa de mortalidade desses leitões nos primeiros 5 dias após 

nascimento.  

A aplicação deste complemento nutricional é, tal como o suplemento energético 

referido anteriormente, feita oralmente e o mais rapidamente possível a seguir ao parto. 

Após a primeira dose logo ao nascimento, dá-se uma segunda 12 horas depois, sendo que 

cada uma corresponde a 1mL. Segundo o fabricante, este produto é ideal não só em 

animais com baixo peso à nascença (PV <1,200 kg), como também em explorações com 

resultados técnicos pobres. Cada frasco de 250ml permite tratar 125 leitões e pode trazer 

vantagens como: redução na mortalidade pré-desmame em cerca de 20-50%; conversão 

alimentar optimizada; animais mais resistentes e mais fortes; melhor homogeneidade entre 

ninhadas; aumento no lucro em todo o ciclo de produção. Lianol ® Colostro tem o objectivo 

de fortalecer o sistema imunitário e o metabolismo do leitão, através da redução no 

aparecimento de infecções e inflamações e evitando que existam balanços energéticos 

negativos ou stress ao desmame.  

As figuras 6 e 7 representam os resultados de ensaios feitos na Universidade de 

Wageningen, na Holanda, com dois grupos de animais: um grupo de controlo, em que nada 

foi fornecido aos leitões, e outro grupo tratado com Lianol ® Colostro. Estes dados 

demonstram que se deu uma diminuição da taxa de mortalidade e um aumento da 

quantidade de anticorpos nos animais do grupo tratados com Lianol ® Colostro. No entanto, 

não existem referências relativamente à diferença de peso entre os animais dos diferentes 

grupos, logo não são apresentadas garantias de que o produto permite um ganho de peso 

maior ao desmame. O facto de haver menos mortalidade durante o aleitamento pode ser 

explicado pelo aumento da imunidade garantido com maiores quantidades de 

imunoglobulinas do tipo G, uma vez que não há provas de que existe um grande aumento 

de peso comparativamente aos animais do grupo controlo. 



Efeito da suplementação de Lianol ® Colostro nos leitões durante a fase colostral  

 

 

Revisão Bibliográfica  27 
 

 

Figura 6 – Taxa de mortalidade dos leitões do grupo de controlo e do grupo com Lianol ® 

Colostro, durante o aleitamento. Fonte: dados fornecidos pelo fabricante Huvepharma. 

 

  

Figura 7 – Conteúdo de imunoglobulina G no organismo dos leitões dos dois grupos do 

ensaio. Fonte: dados fornecidos pelo fabricante Huvepharma.  

  

 As diferenças apresentadas podem não ser significativas, uma vez que não existiram 

referências a tratamentos estatísticos dos resultados apresentados nos gráficos.  
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3 – Materiais e Métodos 

 Este trabalho teve por objectivo analisar o efeito do complemento nutricional Lianol ® 

Colostro fornecido aos leitões logo após nascimento, comparativamente com o efeito de um 

suplemento energético já conhecido e utilizado na exploração. A fase experimental do 

ensaio foi realizada na exploração de Malpique, em Sarilhos Grandes – Montijo, que 

pertence à Sociedade de Multiplicação e Recria Animal SA (SMUR). A análise estatística 

dos dados foi realizada no Departamento de Produção Animal do Instituto Superior de 

Agronomia (ISA), em Lisboa.  

3.1 – Animais  

 

 A exploração Malpique utiliza porcas da linha TOPIGS 40, que são fêmeas hibridas 

(F1) com origem na linha A, tipo Large White, e na linha B, linha sintética. As fêmeas 

TOPIGS consistem numa combinação de características de alta prolificidade. Segundo o 

fabricante, a descendência destes animais são leitões com pesos uniformes, taxas de 

sobrevivência altas e uma boa percentagem de carne ao abate. Os varrascos utilizados para 

inseminação artificial são da linha Top Pi, obtida a partir de uma linha Pietran (linha P da 

TOPIGS), consistindo em animais muito magros, com uma alta percentagem de carne. 

Segundo o fabricante, as ninhadas obtidas através destes machos possuem leitões 

vigorosos, com uma grande percentagem de carne, musculados e bem conformados. Os 

índices de conversão alimentar são baixos e as carcaças apresentam poucas perdas por 

exsudação. 

Neste ensaio foram acompanhadas 54 porcas, com número de ordem de parição 

entre 2 e 9, que originaram um total de 600 leitões. Os leitões de cada ninhada entraram no 

ensaio logo após nascimento e foram aleatoriamente divididos em 3 grupos. A duração do 

ensaio para cada ninhada foi de, aproximadamente, 28 dias, correspondendo à duração da 

fase de aleitamento até ao dia do desmame. Durante todo o ensaio, os animais foram 

mantidos nas respectivas ninhadas, salvo algumas adopções, tendo sido brincados para que 

houvesse a distinção entre os 3 grupos, originando um total de 200 animais por cada grupo.  

 

3.2 – Regimes alimentares 

Na exploração Malpique utiliza-se a ração 830 enquanto as porcas se encontram 

gestantes, a ração periparto 833, fornecida sete dias antes do parto, e a ração de lactação 

831, fornecida cerca de 4 dias após parto. A composição química de cada uma destas 

rações encontra-se no quadro 10 e o programa de alimentação é explicado no quadro 11. 
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Quadro 10 – Composição química (%) das rações das porcas. Fonte: dados fornecidos pelo 

fabricante Ali Rações. 

 

Rações 

Composição Química (%) 830(1) 831(1) 833(1) 

Proteína bruta 13,00 16,00 14,00 

Gordura bruta 4,00 4,00 6,00 

Fibra bruta 6,00 4,00 6,00 

Cinza bruta 5,00 5,00 6,00 

Lisina 1,00 1,00 1,00 

Cálcio 1,00 1,00 1,00 

Fósforo 1,00 1,00 - 

Valores arredondados para melhor leitura do rótulo do alimento composto. 

(1) 
830 – ração de gestação; 831 – ração de lactação; 833 – ração de periparto. 

 

Quadro 11 – Programa de alimentação das porcas na exploração de Malpique. Fonte: 

dados fornecidos pelo fabricante Ali Rações. 

Alimento 

completo 

Quantidade fornecida 

(kg) (1) 

Período de tempo (dias) 

830 2,5 Do 1º ao 110º dia de gestação 

833 6 Do 110º dia de gestação até ao parto 

831 2,5 Do 4º dia pós-parto até à próxima fecundação 

(1) 
As quantidades fornecidas são para porcas com CC ideal (entre 3 e 4). 

 

Para iniciar a preparação dos leitões para a entrada na fase de desmame, foi-lhes 

fornecido um alimento pré-starter, cuja constituição em ingredientes e nutrientes se encontra 

no quadro 12. Os leitões começam a ingerir esse alimento completo a partir do momento em 

que essa lhes é colocada na maternidade, mesmo antes do desmame. Nessa altura a 

quantidade de alimento completo ingerido não é significativa. Depois do desmame, o 

alimento completo é fornecida durante cerca de 2 semanas, ou seja, até aos 45 dias de 

idade. 
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Quadro 12 – Fórmula de fabrico e análise nutricional do pré-starter 849.0003 para leitões na 

preparação para o desmame, da exploração Malpique. Fonte: dados fornecidos pelo 

fabricante Ali Rações. 

849.0003 – PRÉ-STARTER 

Ingredientes Teor (%) Fracção analítica (1) Teor (%) 

TRIGO 17,40 Proteína Bruta 19,73 

M.T.S 12,00 Gordura Bruta 6,59 

TRIGOLAC 20,00 Fibra Bruta 2,40 

ÓLEO DE SOJA 2,00 Amido 31,59 

BAGAÇO DE SOJA 44% 12,20 Açucares 14,32 

CARBONATO DE CÁLCIO 0,40 Cinzas 6,11 

FOSFATO MONOCÁLCICO 0,30 Cálcio 0,80 

SAL REFINADO 0,20 Fósforo total 0,64 

MISTURA BOLACHAS 10,00 Lisina 1,46 

C-VITA 0,10 Metionina 0,77 

VITAROCID 0,40 Treonina 0,94 

P-16 CERMIX R25 B 25,00 Sódio 0,35 

(1) 
Não corresponde à totalidade de nutrientes do alimento. 

 

3.3 – Protocolo experimental da distribuição da suplementação 

Como ambos os produtos devem ser aplicados nos leitões logo após o nascimento, 

acompanhou-se a vigia das porcas em datas próximas aos dias teoricamente previstos para 

os nascimentos, para que a suplementação fosse o mais imediata possível. Os 3 grupos nos 

quais os leitões foram divididos consistiam num grupo de controlo (T0), em que nenhum 

produto foi aplicado, num grupo com tratamento 1 (T1), dentro do qual os animais foram 

suplementados energeticamente com um suplemento energético e num grupo com 

tratamento 2 (T2), onde foi utilizado o complemento nutricional em estudo, o Lianol ® 

Colostro. Os leitões, após serem brincados aleatoriamente, foram pesados e 

suplementados, tal como indica a figura 8. Durante o ensaio, ocorreram alguns erros tais 

como a falta de pontualidade no cumprimento das 12 horas de intervalo entra as dosagens 

dos suplementos; ter-se suplementado uns quantos leitões com mais do que duas doses e 

outros apenas com uma dose; ter-se pesado alguns leitões apenas no dia seguinte ao 

nascimento e após suplementação, devido a uma avaria na balança. 
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Figura 8 – Esquema do ensaio experimental. 

Após o tratamento, as ninhadas foram observadas durante o período de aleitamento 

e procedeu-se ao registo das mortes ocorridas ao longo dessa fase, bem como as 

transferências de leitões entre ninhadas diferentes. Quando chegou o dia do desmame, os 

animais seguiram para os parques de crescimento, onde deixaram de ser acompanhados. 

Os pesos ao desmame foram registados a fim de se poder comparar os resultados obtidos 

para cada grupo e saber se o complemento nutricional traria alterações significativas. 

Registou-se o tipo de morte ocorrida, pois existem factores externos à nutrição que podem 

levar à mortalidade dos leitões, pelo que os produtos não teriam qualquer influência nesses 

casos.  

 

3.4 – Parâmetros avaliados 

  3.4.1 – Performances zootécnicas 

Variação de peso (VP) – diferença de peso numa determinada fase temporal, como 

por exemplo desde o nascimento até ao desmame: 

  

   (g)   peso fi a  (g)   peso i icia  (g) 

 

Ganho médio diário (GMD) – indica o ganho de peso médio por dia de um leitão ao 

longo de um determinado período de tempo. Este parâmetro deve ser monitorizado com 

frequência, já que permite saber se os animais estão a ser amamentados de forma 
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suficiente e eficiente, de maneira a que os pesos ao desmame sejam os desejados. Os 

valores deste parâmetro obtêm-se a partir da seguinte equação:  

 

    (g dia)   
   (g)

i terva o de te po (dias)
 

 

 3.4.2 – Taxa de mortalidade 

A taxa de mortalidade (Tm) corresponde ao número de óbitos ocorridos durante um 

determinado período de tempo numa população em estudo e apresenta-se em 

percentagem. Quanto menor for esta percentagem, maior rendimento terá uma exploração, 

já que o número de animais ao abate será maior. Para calcular este valor utiliza-se a 

seguinte expressão matemática: 

 

   ( )  
    bitos

popu ação tota 
x 100 

 

3.4.3 – Número de ordem de parição  

O número de ordem de parição consiste no número e barriga de cada porca, ou seja, 

é a quantidade de partos que cada porca teve ao longo da sua vida reprodutiva. Este 

parâmetro tem grande influência no número de animais nascidos em cada ninhada. 

 

3.5 – Análise Estatística dos dados 

 Os resultados das performances zootécnicas foram comparados por análise de 

variância utilizando o efeito do tratamento como variável independente, obtidos através do 

procedimento GML do programa SAS. Também os resultados acerca do número de ordem 

de parição foram obtidos pelo mesmo procedimento, mas desta vez com o número de 

barriga como variável independente. Já a análise da taxa de mortalidade foi feita através do 

procedimento FREQ do mesmo programa.  

 Os valores de F da análise de variância são considerados significativos quando P 

<0,05. 
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4 – Resultados  

4.1 – Performances Zootécnicas 

 No quadro 13 encontram-se os resultados obtidos para as performances 

zootécnicas. O peso vivo médio inicial (PI) dos leitões foi de 1,48 kg e o peso vivo médio 

final (PF) foi de 6,44 kg. Pela análise dos resultados, concluiu-se que tanto o peso final, 

como a variação de peso e o ganho médio diário foram numericamente superiores no grupo 

de leitões que recebeu o tratamento Lianol ® Colostro, comparativamente ao grupo sem 

tratamento. No entanto, nenhum valor foi significativamente diferente, pelo que o 

suplemento Lianol ® Colostro não influenciou significativamente os parâmetros avaliados. 

Quadro 13 – Efeito da suplementação no crescimento dos leitões, durante o período de 

aleitamento.  

  

 
T0 (¹) T1 (¹) T2 (¹) TRATAMENTO (2) 

PI (kg) 1,46 ± 0,02 1,47± 0,02 1,51± 0,02 0,3603 

PF (kg) (3) 
6,33 ± 0,11 6,39 ± 0,11 6,59 ± 0,11 0,2181 

VP (kg) 4,87 ± 0,10 4,93 ± 0,10 5,09 ± 0,10 0,2842 

GMD (g/dia) 171 ± 3,52 173 ± 3,49 179 ± 3,44 0,2702 

(1) 
T0 – grupo controlo; T1 – grupo tratado com um suplemento energético; T2 – grupo tratado com Lianol ® 

Colostro 
(²) Valor de P para o efeito do tratamento 

(3)
 No final do período experimental 

Uma vez que o fabricante de Lianol ® Colostro afirma que este suplemento trás 

benefícios a leitões muito leves, considerando que estes têm um peso inicial inferior a 

1,200kg, optou-se por separar os leitões em duas classes: leitões com menos e leitões com 

mais de 1,200kg. Os resultados obtidos encontram-se no quadro 14 e 15, respectivamente. 

 

Quadro 14 – Efeito da suplementação nos leitões com PV <1,200kg. 

 
T0 (¹) T1 (¹) T2 (¹) TRATAMENTO (2) 

PI (kg) 1,03 ± 0,02 1,05± 0,02 1,05± 0,02 0,5835 

PF (kg) (3) 
5,04 ± 0,18 5,34 ± 0,17 5,19 ± 0,21 0,4999 

VP (kg) 4,87 ± 0,10 4,93 ± 0,10 5,09 ± 0,10 0,6843 

GMD (g/dia) 144 ± 6,30 150 ± 5,91 148 ± 7,15 0,7476 

(1) 
T0 – grupo controlo; T1 – grupo tratado com um suplemento energético; T2 – grupo tratado com Lianol ® 

Colostro 
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(²) Valor de P para o efeito do tratamento 

(3)
 No final do período experimental 

Quadro 15 – Efeito da suplementação nos leitões com PV >1,200kg. 

 
T0 (¹) T1 (¹) T2 (¹) TRATAMENTO (2) 

PI (kg) 1,59 ± 0,02 1,59 ± 0,02 1,59 ± 0,02 0,9668 

PF (kg) (3) 
6,66 ± 0,12 6,71 ± 0,12 6,85 ± 0,11 0,4822 

VP (kg) 5,07 ± 0,11 5,12 ± 0,11 5,26 ± 0,11 0,4573 

GMD (g/dia) 178 ± 3,92 180 ± 3,94 184 ± 3,70 0,4807 

(1) 
T0 – grupo controlo; T1 – grupo tratado com um suplemento energético; T2 – grupo tratado com Lianol ® 

Colostro 
(²) Valor de P para o efeito do tratamento 

(3)
 No final do período experimental 

 Nenhum valor da estatística foi significativo, o que indica que não houve diferenças 

na implicação dos suplementos nos leitões leves e nos leitões pesados. 

 

4.2 – Taxa de mortalidade 

 Durante o ensaio, morreram no total 70 animais, o que resultou numa taxa de 

mortalidade durante a fase de aleitamento de cerca de 11,67%. Este valor não inclui mortes 

por mumificação fetal nem nados mortos, já que apenas entraram no ensaio os leitões 

nascidos vivos. No quadro 16, está registado o número de animais que morreram na 

totalidade e em cada grupo e as respectivas percentagens.  

Verificou-se que o valor da Tm obtido para o grupo com tratamento 1 foi muito 

próximo do valor do grupo controlo, sendo que apenas revelaram uma descida de cerca de 

1,5 pontos percentuais. A proximidade desses valores é explicada através da análise do 

quadro 17, onde estão registadas as causas de mortalidade observadas durante este 

ensaio. Em comparação ao grupo T0, a percentagem de leitões esmagados no grupo T1 foi 

superior, enquanto a TM por inanição foi mais baixa. À luz destes resultados concluiu-se que 

o suplemento energético permitiu aumentar ligeiramente a taxa de sobrevivência dos leitões 

mais fracos. No entanto, os resultados não revelaram significância estatística, pelo que não 

foi possível concluir se este produto é eficaz em reduzir a Tm dos leitões. 

Já o grupo dos animais suplementados com Lianol ® Colostro teve uma taxa de 

mortalidade numericamente menor em relação ao grupo sem tratamento, sendo uma 

diferença de cerca de 4 pontos percentuais. A percentagem de animais mortos por inanição 
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também foi mais baixa em comparação ao grupo T0, embora que um pouco superior à do 

grupo T1. No geral, os resultados obtidos também não demonstraram ser significativos, não 

tendo sido possível garantir a eficácia do Lianol ® Colostro em reduzir a Tm dos leitões. 

Quadro 16 – Efeito da suplementação na taxa de mortalidade dos leitões durante o 

aleitamento. 

 

 

  

TOTAL T0 T1 T2 χ²  VALOR DE P (2) 

Nº DE LEITÕES MORTOS 70 27 24 19    

TM (%) (¹) 
11,67 13,50 12,00 9,50 1,5869 0,4527 

(¹) Durante o período de aleitamento. 

(²)
 Valor de P no teste de χ². 

 

Quadro 17 – Causas de mortalidade durante o aleitamento que ocorreram neste ensaio. 

CAUSA DE MORTE TOTAL T0 T1 T2 

ESMAGAMENTO  5,84 % 5,00 % 7,00 % 5,50 % 

INANIÇÃO 4,00 % 6,00 % 2,50 % 3,50 % 

ANOMALIA GENÉTICA (1) 0,50 % 0,50 % 1,00 % 0,00 % 

OUTRAS CAUSAS (2) 1,33 % 2,00 % 1,50 % 0,50 % 

(1) 
Leitões com problemas de patas. 

(2) 
Por exemplo problemas de termorregulação ou no sistema imunitário. 

 

4.3 – Número de ordem de parição  

 O efeito do número de ordem de parição no número de leitões nascidos durante o 

ensaio está descrito no quadro 18 e esquematizado na figura 9. A análise deste parâmetro 

foi feita em termos comparativos do tamanho das ninhadas entre porcas com diferentes 

ordens de parto. A média de leitões nascidos totais (NT), durante este ensaio, foi de 13,87, a 

de nascidos vivos (NV) foi de 12,96 e o número médio de leitões desmamados (ND) foi de 

10,87. Observou-se que quanto maior é o número de ordem de parição mais leitões 

nascem, excepto a partir da oitava barriga, em que o número de nascidos tende a 

decrescer, contudo não se obteve valores significativos, pelo que não houve relevância 

estatística. 
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Quadro 18 – Número de leitões nascidos totais, vivos e desmamados de acordo com o 

número de ordem de parição das 54 porcas utilizadas no ensaio.  

  
Nº BARRIGA Nº PORCAS NT (1) NV (1) ND (1) 

2 16 13,563 12,813 11,250 

3 9 13,778 13,444 10,889 

4 9 13,333 12,778 11,000 

5 7 15,857 14,143 10,286 

6 2 14,000 11,000 10,500 

7 4 15,500 14,250 11,250 

8 5 13,200 12,400 10,000 

9 2 10,500 9,500 11,000 

Valor médio 13,87 12,96 10,87 

Pr > F (2) 0,5464 0,6292 0,6248 
(1) 

NT = nº de leitões nascidos totais; NV = nº de leitões nascidos vivos; ND = nº de leitões desmamados; 

(2) 
Valor de P para o efeito do nº de ordem de parição 

 

 

Figura 9 – Efeito do número de ordem de parição no número de leitões nascidos totais (NT), 

nascidos vivos (NV) e desmamados (ND). 

 

Uma vez que estes valores não são representativos da produtividade anual da 

exploração onde ocorreu o ensaio, no quadro 19 são apresentados os dados produtivos das 

porcas nos últimos anos. 
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Quadro 19 – Dados produtivos da SMUR - Malpique referentes a 2011, 2012, 2013 e 1º 

semestre de 2014. 

  2011 2012 2013 

1º 

Semestre 

2014  

Número de leitões nascidos totais 13,26 13,37 14,38 14,51 

Número de leitões nascidos vivos 12,14 12,22 13,09 13,21 

Número de leitões desmamados por ninhada 10,29 9,95 10,91 11,08 

Número de leitões desmamados por ano porca produtiva 24,13 23,25 25,87 26,33 

Taxa mortalidade durante o aleitamento (%) 15,3 18,6 16,7 16,2 

Intervalo desmame-cobrição (dias) 6,9 7,2 7,6 7,6 
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5 – Discussão  

5.1 – Performances zootécnicas 

Ambos os produtos estudados são suplementos energéticos e nutritivos, que têm por 

objectivo aumentar a ingestão de colostro e aumentar o desenvolvimento corporal dos 

leitões até ao desmame. Estes factores permitem obter leitões com maior peso ao 

desmame, facilitam aos leitões a aquisição de imunidade passiva, melhorando a resistência 

a infecções e, ainda, permitem obter maior produtividade numérica das porcas.  

Ninhadas com um elevado número de leitões, implicam menor ganho médio diário de 

peso durante a fase de aleitamento e menor peso final dos leitões ao desmame (Klindt, 

2003). A suplementação alimentar dos leitões recém-nascidos pode levar a maior peso ao 

desmame, melhor crescimento no pós-desmame e melhor composição da carcaça ao abate 

(Klindt, 2003).  

Contudo, existem factores alheios ao suplemento que poderão conduzir às mesmas 

vantagens descritas anteriormente. A alimentação da porca durante a gestação e lactação 

maximiza a eficiência produtiva da mesma, que permite originar leitões com maiores pesos 

ao nascimento e com maior vigor (Britt, 1986 e Coffey et al., 1994). Se os leitões recém-

nascidos são mais pesados e possuem maiores quantidades de energia armazenada, então 

a sua taxa de sobrevivência e o seu peso ao desmame serão maiores (Britt, 1986 e Coffey 

et al., 1994). Os leitões mais pesados ao nascimento são, normalmente, os mais pesados 

ao desmame, pois possuem um potencial de crescimento superior, adquirido pelo grande 

potencial de crescimento na fase pré-natal (Klindt, 2003).  

Uma vez analisados os resultados, concluiu-se que o fornecimento de Lianol ® 

Colostro aos leitões durante a fase colostral não melhorou significativamente o crescimento 

dos mesmos. Tendo em conta que não existiram ensaios realizados anteriormente com este 

produto, não houve dados para comparar com os resultados deste ensaio. Segundo o 

fornecedor (Huvepharma), o Lianol ® Colostro permite um aumento da quantidade de 

anticorpos nos animais, no entanto esse parâmetro não foi estudado neste ensaio.  

Houve alguns casos pontuais de animais que levaram o produto apenas uma vez e 

outros que levaram três vezes, devido às mudanças entre ninhadas (adopções). Além disso, 

houve um dia de nascimentos em que a balança avariou, pelo que os animais só foram 

pesados um dia após nascimento e após suplementação. É importante referir, também, que 

houve alguma dificuldade em cumprir o intervalo de tempo para o fornecimento da segunda 

dosagem nos grupos com tratamento 1 e 2. Tendo em conta que num dia ocorria quase 

sempre mais do que um parto de manhã ou de tarde, as segundas aplicações dos produtos 

foram feitas ou num período relativamente mais curto ou mais longo do que as 12 horas. A 
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ocorrência destes erros e falta de pontualidade no horário das aplicações dos produtos 

influenciaram o erro residual do modelo estatístico, pelo que podem ter contribuído para a 

obtenção de resultados não significativos.  

 

5.2 – Taxa de mortalidade 

Um dos objectivos fulcrais dos suplementos utilizados neste ensaio é o de reduzir as 

taxas de mortalidade. Segundo os fabricantes (Megapor e Huvepharma), a suplementação 

de leitões com Calostrene ® e Lianol ® Colostro possibilita um aumento na taxa de 

sobrevivência dos leitões durante a fase de aleitamento. Este aspecto é bastante 

importante, pois é principalmente nesta fase que a taxa de mortalidade tende a ser maior, 

principalmente em ninhadas grandes (Borges et al., 2005), devido à baixa viabilidade dos 

leitões (Leenhouwers et al., 1998). A taxa de mortalidade durante a fase de aleitamento 

observada nesta exploração, tendo em conta o número de animais incluídos neste ensaio, 

foi de 11,67%. Segundo Abrahão et al. (2004) a Tm de leitões na fase de aleitamento está 

entre os 11,5 e os 18,6%, assim podemos considerar que a percentagem obtida está dentro 

do que é normal numa suinicultura. 

São variados os factores que influenciam negativamente a taxa de mortalidade 

durante o aleitamento, que são independentes da suplementação. Existem os factores 

associados à porca, tais como a ordem de parição e a idade da porca, e os factores 

inerentes à exploração em si. São exemplos destes últimos: o tipo de instalações, o espaço 

do ninho para os leitões, a manutenção da temperatura ambiental, a realização de vazios 

sanitários, o programa de vacinação e a assistência do produtor. Assim, para que a 

utilização de suplementos nos leitões recém-nascidos seja eficaz, há que garantir todas as 

condições ambientais ao nível das instalações e realizar todas as práticas de maneio 

necessárias nas maternidades de uma suinicultura. 

As principais causas de mortalidade ocorridas neste ensaio foram as mortes por 

esmagamento (5,84%) e por inanição (4,00%). A ocorrência de mortes por anomalias 

genéticas foi bastante baixa (0,50%). Cerca de 1,33% das mortes registadas 

corresponderam a outras causas, que podem estar relacionadas com possíveis problemas 

na termorregulação ou no sistema imunitário, no entanto não foi possível apurar a 

verdadeira causa de morte nesses casos. Tanto os problemas na regulação da temperatura 

corporal, como a fraca imunidade passiva, estão relacionados com o baixo peso corporal 

dos leitões, logo estas mortes podem estar relacionadas com a suplementação. 

A análise dos resultados permitiu concluir que a suplementação não reduziu 

significativamente o número de animais que morrem durante o aleitamento. No entanto, a
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ocorrência de mortes foi numericamente inferior nos grupos com suplementação, 

sendo a Tm menor no grupo suplementado com Lianol ® Colostro. Isto permite especular 

acerca do efeito positivo que o suplemento pode ter na Tm dos leitões até ao desmame. 

Tendo em conta os ensaios feitos pelo fornecedor Huvepharma, a administração do 

suplemento em estudo reduziu a mortalidade em cerca de 3,4 pontos percentuais (figura 7). 

Já neste ensaio a redução da mortalidade foi de cerca de 4 pontos percentuais. O facto da 

Tm dos animais suplementados com Lianol ® Colostro ter sido a menor de todas é possível 

especular que o produto aumentou a capacidade de sobrevivência dos leitões. Esta 

afirmação pode ser reforçada com o facto da quantidade de IgG ter aumentado no 

organismo dos animais, no ensaio realizado pela Huvepharma. Contudo, neste ensaio não 

se mediu a concentração de imunoglobulinas nos leitões, pelo que não podemos comprovar 

se a utilização do suplemento permite aumentar essa concentração. 

 

5.3 – Número de ordem de parição  

 O tamanho das ninhadas é determinado por factores como a taxa de ovulação e a 

taxa de fertilização da porca e, ainda, pela taxa de sobrevivência dos embriões e dos fetos 

(Borges et al., 2005). Uma porca multípara tem maiores taxas de ovulação e de fertilização 

que uma porca primípara e garante a sobrevivência de um maior número de embriões 

(Holanda et al., 2000 e Mores, 1993), sendo possível concluir que o número de ordem de 

parição influencia o tamanho das ninhadas. Isto acontece porque uma marrã ainda está em 

crescimento, pelo que a sua capacidade reprodutiva ainda não está completamente 

estabelecida. Assim, à medida que a idade da porca aumenta, a sua taxa de concepção 

tende, também, a aumentar, originando ninhadas maiores que as anteriores. Este 

acontecimento deixa de ocorrer a partir de uma certa idade da porca. Segundo Gomes et al. 

(2010) o número de leitões nascidos vivos aumenta da primeira até à 3ª barriga, sendo que 

o pico se atinge normalmente ao 4º parto (Mores, 1993). 

Pelo gráfico obtido neste ensaio, esquematizado na figura 10, comprovou-se que da 

1ª à 3ª ordem de parição o NV aumentou. No entanto, ao 4º parto nasceram menos leitões 

que nos partos anteriores, o que se revelou contraditório ao que Mores (1993) afirmou. No 

estudo realizado o pico de NV deu-se ao 5º parto, e à 6ª ordem de parição nasceram menos 

leitões do que no 7º parto. Foi a partir da 7ª barriga que o NV começou a ser cada vez 

menor. Como o número de porcas em estudo foi relativamente pequeno (54) e a maioria 

delas eram de segunda barriga, pode justificar a variação aleatória do número de nascidos 

vivos com o número de ordem de parição das porcas, que se registou neste ensaio. Uma 

vez que não foram obtidos valores significativos no tratamento estatístico destes dados, 
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concluiu-se que o número de ordem de parição não influenciou nem o número de leitões 

nascidos totais nem os nascidos vivos. 

 

5.4 – Abordagem económica  

 Embora a análise da eficácia do produto Lianol ® Colostro não tenha revelado efeitos 

significativos no crescimento e sobrevivência dos leitões, é importante estudar a parte 

económica a fim de perceber se a suplementação com esse produto seria benéfica ou não. 

No quadro 20 são explicados os cálculos que levam ao retorno sobre investimento da 

suplementação com Lianol ® Colostro. 

Quadro 20 – Ganho económico sobre o investimento no tratamento de leitões com o 

suplemento Lianol ® Colostro. 

Descrição Cálculos Resultados 

Menos 4% na mortalidade (1) em 1000 leitões 0,04 x 1000 40 leitões  

 o sidera do 30€/ eitão (2) 40 x 30€ 1.200 € 

      

Diferença entre os PF para T0 e T2 6,59kg - 6,33kg 260 g/leitão 

Preço por kg 30€ / 6,33kg 4,74€/kg 

Ganho por kg a mais 4,74 x 0,260 kg 1,23 € 

Ganho por 1000 leitões 1,23€ x 1000 1.230 € 

Ganho total 1200€   1230€ 2.430€ 

Utilização de Lianol Colostro: custo por leitão (3) 35€ / 125 leitões 0,28€ 

Investimento por 1000 leitões 0,28 x 1000 280€ 

ROI = lucro líquido / investimentos 2430€ / 280€ 8,68 

(1) 
Para o grupo suplementado com Lianol ® Colostro. 

(2)
 Custo associado à porca durante a gestação e lactação. 

(3)
   vesti e to de 1 frasco de 250    de  ia o  ®  o ostro que dá para cerca de 125  eitões (2   / eitão): 35€. 

  

Em termos teóricos, se o produto for realmente eficaz trará à exploração bons 

resultados económicos (por cada 1€ i vestido, haverá u  retor o de 8,68). No entanto, pelo 

que foi analisado neste ensaio, embora a Tm tenha sido inferior relativamente à do grupo 

sem suplementação, houve casos pontuais de leitões cujo PF ao desmame não foi o ideal. 

Esse acontecimento levou a que os leitões fossem desmamados a uma idade mais tardia,
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para que se chegasse ao peso de desmame, acabando estes por terem de ficar mais 

tempo nas maternidades. A permanência de leitões nas maternidades traz, obviamente, 

custos acrescidos. U a vez que o va or de u   eitão é de 30€, e tão por cada dia da fase 

de aleitamento (28 dias): 

30€

28 dias
 1,07€/ eitão 

 

Assim, se um leitão tiver de permanecer mais uma semana (7 dias) na maternidade, 

irá custar  ais 7,45€: 

35 dias x 1,07€   37,45€/ eitão 

 

É bastante importante relembrar que a melhoria da taxa de mortalidade é apenas 

numérica, o que significa que não há garantias de que os resultados deste ensaio sejam 

reprodutíveis. 
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6 – Conclusão 

Neste ensaio o grupo de leitões suplementados com Lianol ® Colostro foi o que 

obteve resultados numericamente melhores tanto ao nível das performances zootécnicas, 

como ao nível da taxa de mortalidade. O peso vivo final ao desmame e o ganho médio diário 

de peso foram numericamente superiores nos leitões do grupo T2. A suplementação dos 

leitões com Lianol ® Colostro permitiu uma redução da taxa de mortalidade durante a fase 

de aleitamento. No entanto, a utilização de ambos os produtos não conduziu a alterações 

significativas no desenvolvimento corporal e sobrevivência dos animais estudados. 

À luz destes resultados, não foi possível confirmar se o Lianol ® Colostro permite 

reduzir a taxa de mortalidade dos leitões, desde o nascimento até ao desmame, nem 

permitiu concluir se os leitões apresentam maior peso ao desmame. Contudo, em termos 

numéricos, o produto permitiu a ocorrência de ligeiras melhorias nos parâmetros avaliados, 

pelo que devem ser feitos mais estudos, a fim de aprofundar o conhecimento acerca da 

eficácia deste suplemento. 
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