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RESUMO 

 

USO DO ALTRENOGEST ASSOCIADO A PROTOCOLOS DE INDUÇÃO AO PARTO 

PARA PROLONGAR A DURAÇÃO DA GESTAÇÃO EM SUÍNOS 

 

Autor: Thais Schwarz Gaggini 

Orientador: Prof. Fernando Pandolfo Bortolozzo 

Co-orientador: Prof. Ivo Wentz 

 

O presente estudo avaliou o efeito do tratamento com altrenogest no desencadeamento do 

parto, no peso ao nascer (PN) e na sobrevivência dos leitões até o terceiro dia de vida. Três 

grupos controle foram formados: (i) fêmeas que pariram espontaneamente até o dia 114 de 

gestação (CONT<114); (ii) fêmeas que pariram espontaneamente no dia 114 ou mais 

(CONT≥114); (iii) fêmeas que foram induzidas ao parto utilizando clorprostenol e pariram 

partir do dia 114 de gestação (CONTCLOPR). Outro grupo de fêmeas foi tratado com 

altrenogest (Regumate®) por três dias (dia 111, 112 e 113 de gestação) e, dentro deste 

grupo, um subgrupo pariu espontaneamente (ALT) e o outro subgrupo recebeu altrenogest 

e foi induzido com cloprostenol no dia 114 (ALTCLOPR). Não houve diferença (p > 0,05) 

na duração do parto, PN, coeficiente de variação (CV) de PN, natimortos, mumificados, 

porcentagem de leitões leves e sobrevivência até o terceiro dia de vida entre fêmeas com ou 

sem tratamento com cloprostenol, em ambos os grupos controle (CONT≥114 vs 

CONTCLOPR) e nas fêmeas tratadas com altrenogest (ALT vs ALTCLOPR). 

Comparações foram realizadas levando em consideração apenas três grupos: fêmeas com 

parto precoce (CONT<114 – que pariram antes dos 114 de gestação, N=56), fêmeas que 

pariram no dia 114 ou mais de gestação (CONT≥114 – com ou sem tratamento com 

cloprostenol, N=103) e fêmeas tratadas com altrenogest (ALT, com ou sem tratamento com 

cloprostenol, N=105). Não houve diferença (p > 0,05) entre os grupos quanto à duração do 

parto, CV do PN e porcentagem de fetos natimortos e mumificados. Fêmeas do grupo 

CONT<114 tiveram um maior número de nascidos totais e menor PN do que fêmeas dos 

outros dois grupos (p < 0,05). Fêmeas do grupo CONT<114 tiveram maior porcentagem de 

leitões leves e menor taxa de sobrevivência dos leitões (p < 0,05) do que fêmeas do grupo 

ALT. Como conclusão, o tratamento com altrenogest provou ser um método eficiente para 

evitar partos precoces em fêmeas da ordem de parto entre 3 a 5, resultando ainda em leitões 

mais pesados ao nascimento. O tratamento com altrenogest associado a indução ao parto 

mostrou-se possível de ser realizado, não acarretando em efeito negativo no desempenho da 

fêmea e dos leitões. 

 

Palavras-chave: altrenogest, duração da gestação, suínos. 



 

ABSTRACT 

 

Altrenogest Treatment Associated with a Farrowing Induction Protocol to Avoid Early 

Parturition in Sows 

 

Author: Thais Schwarz Gaggini 

Advisor: Prof. Fernando Pandolfo Bortolozzo 

Co-advisor: Prof. Ivo Wentz 

 

This study investigated the effect of altrenogest treatment on the farrowing development  of  

sows, and  birth weight (BW) and  piglet  survival  until  the  third  day  of  life. Three 

control groups were used: (i) sows that farrowed spontaneously before 114 day of  

gestation  (CONT<114); (ii) sows that  spontaneously farrowed at 114 day of gestation 

(CONT≥114); (iii) sows that farrowed at 114 day with cloprostenol treatment 

(CONTCLOPR). Other sows were treated with altrenogest (Regumate®) for 3 days (days 

111, 112 and 113 of gestation). Inside this group one subgroup gave birth spontaneously 

(ALT) and other subgroup received the treatment and after cloprostenol on day 114 

(ALTCLOPR). There were no differences (p > 0.05) in farrowing duration, BW,  coefficient 

of variation (CV) of BW, stillborn piglets, mummified foetuses, percentage of light piglets 

and survival until Day 3 between sows with and without cloprostenol treatment, in both 

control (CONT≥114 vs CONTCLOPR) and altrenogest-treated sows (ALT vs ALTCLOPR). 

Further comparisons were performed taking into account three groups: sows with early 

delivery (CONT<114 – farrowing before 114 days of gestation; n = 56), sows with longer 

gestation (CONT≥114 – with and without cloprostenol treatment sows; n = 103) and ALT 

sows (with and without cloprostenol treatment; n = 105). There were no differences (p > 

0.05) between groups in farrowing duration, CV of BW, and percentages of stillborn piglets 

and mummified foetuses. Sows of CONT<114 group had a larger litter size and a lower BW 

than sows of the other two groups (p < 0.05). Sows of CONT<114 group had a higher 

percentage of lighter piglets and a lower piglet survival rate (p < 0.05) than ALT sows. In 

conclusion, altrenogest treatment proved to be an efficient method to avoid early 

parturition in 3–5 parity sows resulting in heavier piglets at birth. Altrenogest treatment 

associated with farrowing induction was possible to be made and it did not cause negative 

effect in sow and piglets performance.  

 

Key words: altrenogest, gestation length, swine. 
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1 INTRODUÇÃO  

Aproximadamente 10% dos partos ocorrem antes da média de dias de gestação do 

rebanho, sendo estes considerados antecipados. Em geral, estes ocorrem entre 109-110 e 

113 dias, em rebanhos com média entre 114 a 115 dias de gestação (MELLAGI et al. 2006; 

SASAKI & KOKETSU, 2007; VANDERHAEGHE et al. 2011). Diversos estudos mostram 

que partos antecipados alteram a composição e a produção de colostro e leite (MILON et al. 

1983; JACKSON et al. 1995), causam uma redução na média de peso ao nascer da 

leitegada (VANDERHAEGHE et al. 2011), além de aumentarem o risco de ocorrência de 

natimortos (LEENHOUWERS et al. 1999; HANENBERG et al. 2001; SASAKI & 

KOKETSU, 2007; RYDHMER et al. 2008). Partos antecipados, também acarretam um 

aumento da taxa de mortalidade na maternidade (LAY et al. 2002; KNOL et al. 2002; 

CANARIO et al. 2006; WOLF et al. 2008) e levam a uma queda na taxa de crescimento 

durante a lactação (HANENBERG et al. 2001; KNOL, 2002; RYDHMER et al. 2008).  

A fim de evitar os efeitos indesejáveis dos partos antecipados, pesquisadores 

estudaram a possibilidade de administrar progestágenos no final da gestação (KIRKWOOD 

et al. 1985; GUTHRIE et al. 1987; FOISNET et al. 2010; VANDERHAEGHE et al. 2011). 

Estes estudos provaram que a administração oral de progesterona sintética (altrenogest) 

durante os últimos dias de gestação promove uma redução da ligação da ocitocina com seus 

receptores, proporcionando diminuição das contrações miometriais. O bloqueio dessas 

contrações impede o desencadeamento do parto, porém, não há ação direta do hormônio 

sobre o corpo lúteo. 

O tratamento com altrenogest, além de reduzir alguns dos efeitos negativos 

ocasionado pelos partos precoces também atua como uma ferramenta para a concentração 

de partos. Focados na possibilidade de concentrar ainda mais os partos, GUTHRIE et al. 

(1987) associaram o tratamento com altrenogest à indução ao parto com um análogo de 

prostaglandina F2α e observaram que é possível utilizar estas técnicas em conjunto para 

programar o parto e reduzir a variação de idade dos leitões lactentes. No entanto, com a 

mudança no padrão genético das fêmeas da atualidade, sendo estas hiperprolíficas, os 

resultados obtidos no estudo de GUTHRIE et al. (1987) pode não ser uma realidade para 

plantéis atuais.  
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Desta forma, os objetivos deste trabalho foram: a) avaliar a eficácia do tratamento 

com altrenogest nos últimos dias da gestação associado à indução do parto (com 

clorprostenol) para a concentração dos partos em fêmeas hiperprolíficas; e b) avaliar o 

efeito do tratamento com altrenogest nos últimos dias de gestação sobre o desencadeamento 

do parto, performance produtiva das fêmeas, peso ao nascer dos leitões e a viabilidade 

destes até o terceiro dia de vida. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A gestação e o parto na fêmea suína 

 

2.1.1 Fisiologia do ciclo estral de fêmeas suínas 

 

O ciclo estral no suíno tem duração de aproximadamente 21 dias (SENGER, 2003). 

Este é divido em duas fases, a folicular e a lútea (SOEDE et al. 2012), e em quatro 

períodos: o pró-estro, o estro, o metaestro e o diestro (SENGER, 2003). A fase folicular 

inclui o pró-estro e o estro, e a fase lútea, o metaestro e o diestro.  

O pró-estro tem duração de um a três dias e tem como característica a ocorrência do 

crescimento folicular e o predomínio de ação dos hormônios Folículo Estimulante (FSH), 

Luteiniziante (LH) e estrógeno (E2) (SOEDE et al. 2012). Nesta fase, o FSH atua 

promovendo o recrutamento de folículos e o LH na seleção de folículos pré-ovulatórios 

(SENGER, 2003). Neste período também há um aumento dos níveis estrogênicos, secretado 

pelos folículos que estão em continuo crescimento. Como característica do pró-estro, 

observa-se uma preparação do organismo da fêmea para o início do estro e a cobertura 

(SENGER, 2003) e pode-se visualizar edema, hiperemia, secreção vulvar e alteração 

comportamental destas (GORDON, 1997).  

O segundo período da fase folicular, o estro, dura de dois a três dias (WEITZE et al. 

1994; NISSEN et al. 1997; LUCIA JR et al. 1999) e é quando ocorre, em geral, o reflexo de 

tolerância ao macho, o pico de LH, a ovulação e o início da formação dos corpos 

hemorrágicos. Durante o estro as fêmeas passam a aceitar a monta do macho ou a 

inseminação artificial (IA). O E2 é o hormônio dominante durante essa etapa do ciclo estral 

e, neste período, há uma alteração do padrão de secreção de LH e FSH (SENGER, 2003). 
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No primeiro período da fase lútea, o metaestro, há a formação dos corpos lúteos 

(CLs), por meio da luteinização das células da teca e da granulosa e a formação de extensa 

rede de capilares na camada granulosa luteinizada (FOXCROFT et al. 1994). Os CLs são os 

responsáveis pela produção de progesterona (P4) e neste período há o predomínio da ação 

deste hormônio. No final do diestro devido à ação da Prostaglandina F2α (PGF2α), que 

promove a degradação estrutural e funcional dos CLs (luteólise), há queda dos níveis de P4 

e aumento dos níveis de E2 (LOVE et al. 1993). Basicamente, fêmeas cíclicas apresentam 

aumento da P4 até o dia 10-12 do ciclo e redução da P4 entre os dias 15 e 16, devido à 

luteólise (LOVE et al. 1993). Durante esse segundo momento, há um aumento de 

receptores para PGF2α e o direcionamento endócrino desta, que, então, alcança a circulação 

sanguínea do útero e dos ovários e, por fim, se liga aos receptores dos CLs (SPENCER et 

al. 2004).  

 

2.1.2 Fisiologia hormonal da gestação de fêmeas suínas 

 

Em fêmeas prenhes, a dinâmica hormonal apresenta-se diferente. Os CLs 

permanecem durante toda a gestação produzindo P4 (SHERWOOD, 1982) e a inibição da 

luteólise ocorre por meio da sinalização da gestação (Figura 1) realizada pelos embriões 

localizados no útero (SPENCER et al. 2004). Até o 10º-12º dia de gestação, os CLs são 

autônomos e produzem P4 sem que haja necessidade de estímulo pela secreção de 

hormônios gonadotróficos. Após esse período, os CLs necessitam de fatores luteotróficos 

(principalmente o LH, sendo secretado no padrão de alta frequência e baixa amplitude) para 

sua manutenção e para continuar secretando P4 (FIRST et al. 1982). A sinalização dos 

embriões acontece antes dos 15-16 dias de gestação (SENGER, 2003; SPENCER et al. 

2004). A produção e a secreção da PGF2α ocorre normalmente, porém o aumento da 

concentração de E2 de origem embrionária acontece no dia 11. O E2 secretado induz o 

direcionamento exócrino da PGF2α (BAZER et al. 1982; ZIECIK, 2002), o que impede que 

este hormônio vá para a vascularização uterina (TAST et al. 2002; BAZER et al. 2009). A 

produção de E2 suficiente para a sinalização ocorre quando há, no mínimo, quatro embriões 

no útero, ou seja, pelo menos quatro CLs funcionais (PTASZYNSKA, 2001).  
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A produção de E2 pelos embriões se inicia a partir do dia 3 a 6 de gestação 

(NIEMANN et al. 1989), porém, apenas entre os dias 10 e 15 é que quantidades necessárias 

para o reconhecimento materno da gestação são sintetizadas (PUSATERI et al. 1996; 

TAST et al. 2002). Após o reconhecimento inicial da gestação (primeiro sinal de gestação), 

há um segundo período com alta produção de E2 (PUSATERI et al. 1996; TAST et al. 

2002), entre os dias 15 e 30 após a fecundação (LOVE et al. 1993; SPENCER et al. 2004). 

Este segundo sinal é considerado tão importante quanto o primeiro para consolidar o 

redirecionamento exócrino da PGF2α (segundo sinal de gestação) (BAZER et al. 1982). 

Suspeita-se que o E2 influencie na secreção local de histamina no útero, o que leva a um 

aumento do fluxo sanguíneo e um aumento da contratilidade neste órgão (SENGER, 2003). 

Além disso, o E2 induz a um aumento de cálcio no lúmen uterino durante o período de 

sinalização embrionária, o que pode ter relação com o redirecionamento exócrino da 

PGF2α. Concomitantemente ao redirecionamento da PGF2α, a secreção de PGE2 aumenta 

e apresenta-se precoce (dias 11 a 12) quando comparado a fêmeas cíclicas (dias 13 a 16) 

(ZIECIK, 2002). O E2 também estimula a maior concentração de PGE2, por meio da 

inibição da enzima PGE2-9-oxiredutase, que é a responsável pela conversão de PGE2 em 

PGF2α (ZIECIK, 2002). A maior concentração de PGE2 protege as células luteais, pois 

compete por receptores com a PGF2α, estimula a secreção de P4 (RICHARDS et al. 1994), 

além de atuar na migração embrionária e na ligação embrio-maternal (ZIECIK, 2002).  
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Figura 1. Esquema ilustrativo do reconhecimento materno da gestação em fêmeas suínas.  

 

Durante a gestação, o hormônio que predomina e é o responsável pela manutenção 

dos embriões/fetos é a P4 (SHERWOOD, 1982). Esse hormônio estimula e mantém as 

funções uterinas, o que permite o desenvolvimento embrionário precoce, a ligação embrio-

maternal e a placentação, e é imprescindível para a ocorrência do desenvolvimento fetal e 

placentário até o final da gestação (SPENCER et al. 2004). Após a ovulação há um rápido 

aumento das concentrações plasmáticas de P4, que atuam reduzindo as contrações 

miometriais e modulando a síntese e secreção do histótrofo (ROBERTS et al. 1993). Para 

uma produção suficiente de P4 durante a gestação, são necessários de 4 a 6 CLs (FIRST et 

al. 1982), que produzem um mínimo de 6ng/ml de P4 (PTASZYNSKA, 2001). 

Aproximadamente no dia 12 de gestação, há um pico de P4 circulante, que chega a 

30ng/ml, mas por volta do dia 24 há uma redução para cerca de 20ng/ml (SMITH, 1997), 

permanecendo constante até o final da gestação (ANDERSON, 1993), quando há uma 

queda na sua concentração. No final da gestação, outros hormônios passam a atuar em 
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conjunto com a P4, como por exemplo: a prolactina, que age, principalmente nesta fase, 

como um dos fatores luteotróficos em conjunto com o LH (FIRST et al. 1982); a relaxina, 

que aumenta próximo do parto (10 a 14 dias antes), estimula o afrouxamento do tecido 

conjuntivo da cérvix e possibilita uma maior elasticidade dos ligamentos pélvicos, 

preparando o canal do parto para a passagem dos fetos (HAFEZ & HAFEZ, 2004); e a 

ocitocina, que atua na inibição da secreção de P4 e estimula a secreção de PGF2α (GOFF, 

2002; ZIECIK, 2002).  

 

2.1.3 Fisiologia do parto de fêmeas suínas  

 

O processo de desencadeamento do parto é iniciado pelos fetos. Estes, no final da 

gestação, já apresentam amadurecimento do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal, o que 

possibilita a produção de altos níveis de cortisol 24 horas antes do parto (SILVER & 

FOWDEN, 1989). 

O cortisol embrionário promove a ocorrência de uma cascata de eventos que 

estimulam a produção de três enzimas responsáveis pela conversão de P4 em E2: a 17α 

hidroxilase, que converte P4 em 17α-hidroxiprogesterona; a 17-20 desmolase, que converte 

17α-hidroxiprogesterona em androstediona; e a aromatase, que converte androstediona em 

E2 (SENGER, 2003). Conforme essa conversão ocorre, o E2 circulante estimula o aumento 

da contração miometrial e o aumento da secreção de PGF2α pelo trato reprodutivo. A 

associação do aumento da concentração de E2 e da PGF2α circulante acarreta a regressão 

dos CLs e a diminuição da P4 (ANDERSON, 1993). Concomitantemente, estas alterações 

hormonais promovem um aumento na secreção de GnRH, o que, consequentemente, leva a 

uma alteração no padrão de secreção do FSH (estimulando a produção da enzima 

aromatase) (STOCCO, 2008) e do LH (impedindo que haja aporte luteotrófico) 

(ELLENDORFF et al. 1979). 

 

2.1.4 Fases do parto 
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O parto pode ser dividido em três fases diferentes, sendo a primeira a fase de 

dilatação cervical, a segunda, a fase de expulsão dos fetos e a terceira, a fase de expulsão 

dos envoltórios fetais (ANDERSON, 1993).  

A primeira fase pode ter 2 a 12 horas de duração (ANDERSON, 1993) e é a fase em 

que há a preparação da fêmea para que ocorra a liberação dos leitões. Nessa fase há o 

relaxamento e a distensão da cérvix, um aumento da elasticidade dos ligamentos pélvicos e 

o afrouxamento dos tecidos de sustentação (SENGER, 2003). Nesse momento ocorre o 

início das contrações uterinas e esta fase é considerada encerrada quando há dilatação 

cervical completa (ANDERSON, 1993). 

A fase de expulsão dos fetos pode durar de 30 minutos até mais de 10 horas (ASH, 

1986 e BERNARDI, 2007). Neste período, há a passagem do feto pelo canal pélvico e as 

contrações miometriais passam a ter menos importância, pois já existem contrações 

abdominais (STABENFELDT & DAVIDSON, 2004). A segunda fase é caracterizada pela 

combinação de contrações oriundas da musculatura abdominal com as do miométrio. A 

distensão da cérvix e da vagina pelo feto inicia o reflexo de Ferguson, que resulta na 

liberação de ocitocina, a qual acentua as contrações miometriais (ANDERSON, 1993) e 

abdominais (BERNARDI, 2007). A expulsão ocorre em média a cada 10 a 20 minutos 

(MUIRHEAD & ALEXANDER, 1997), podendo existir uma grande variação do intervalo 

entre um leitão e outro (RANDALL, 1986; VAN DIJK et al. 2005). Durante o parto, a 

maioria das fêmeas encontra-se em decúbito lateral, com os membros estendidos e no 

momento da expulsão estas movem a cauda (DAY, 1980; RANDALL, 1986; MUIRHEAD 

& ALEXANDER, 1997; SMITH, 1997).  

Após a expulsão de todos os fetos, inicia-se a última fase do parto, a de expulsão da 

placenta. A maior parte das membranas fetais é expulsa entre 1 a 4 horas após o nascimento 

do último leitão (FIRST et al. 1982; ANDERSON, 1993; MUIRHEAD & ALEXANDER, 

1997; SMITH, 1997; PTASZYNSKA, 2001). No entanto, esse tempo é variável, e a 

liberação das placentas pode ocorrer no decorrer do parto ou até 12 horas após o fim da 

segunda fase (KNOX, 2005). 

 

2.1.5 Fatores que afetam a duração da gestação em suínos 
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O período médio de gestação de fêmeas suínas é de 114 dias, porém a duração pode 

variar entre 110 a 119 dias, 105 a 125 dias e 108 a 119 dias, como relatado por Meredith 

(1995), Sasaki & Koketsu (2007) e Straw et al. (2008), respectivamente. Essa variação 

pode ser influenciada por diferentes fatores, como genético, nutricional, sazonal, tamanho 

da leitegada e ordem de parto. 

 

2.1.5.1 Fatores Genéticos 

 

Existe diferença entre duração de gestação em diferentes cruzamentos de fêmeas, 

muito provavelmente relacionada a diferentes características reprodutivas (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Duração da gestação em fêmeas suínas de diferentes linhagens. 

Linhagem Duração da gestação (dias) Autor 

Linha Duroc 114,0 ± 0,69* 
Hetzer; Miller, 1970 

Linha Yorkshire 115,0  ± 0,37* 

½ Duroc x ½ Chester White 

/ Landrace / Large White / 

Yorkshire 

113,2 ± 0.3* 

Young, 1995 
½ Meishan x ½ Chester 

White / Landrace / Large 

White / Yorkshire 

113.2 ± 0.3* 

Landrace Holandês puro  115,2 ± 1,5* Hanenberg et al. 2001 

Large White 113,7 ± 0,04** 

Canario et al. 2006 

Meishan 113,3  ± 0,12** 

Hampshire / Pietrain / 

Large White x Duroc / 

Large White  

113,7 ± 0,12** 

Landrace x Large White 116,0 ± 1,2* 
Dados não publicados, 

2011 

* Desvio padrão 

** Erro padrão 

 

A herdabilidade para duração da gestação em suínos é consideravelmente alta 

quando comparada a outras espécies de mamíferos (RYDHMER et al. 2008), sendo de 0,3 

para fêmeas suínas (HANENBERG et al. 2001; KNOL, 2001), enquanto que para outras 

espécies é de 0,2 (ROCHA et al. 2005).  
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2.1.5.2 Fatores Nutricionais 

 

O principal fator nutricional que afeta diretamente a duração da gestação é a 

restrição alimentar. Esta limita a quantidade de nutrientes disponíveis para o crescimento 

fetal, especialmente a partir da metade até o fim da gestação (JI et al. 2005). Essa limitação 

pode ocasionar morte fetal e com isso, um prolongamento da gestação, por falta de secreção 

de corticosteróides no momento em que deveria ocorrer o desencadeamento do parto 

(DZIUK, 1979; MELLAGI et al. 2006). Em ovelhas foi observado que quando a restrição 

alimentar ocorre próximo do parto, a falta de nutrientes aparentemente acelera a maturação 

do eixo hipotalâmico-hipófise-adrenal, acarretando um parto prematuro (KUMARASAMY 

et al. 2005), mas não há estudo que confirme a mesma reação em suínos. Pond et al. (1992) 

sugeriram que a restrição protéica durante o primeiro terço da gestação pode afetar o ganho 

de peso fetal até o 63º dia de gestação, e, Schoknecht et al. (1993) observaram que fêmeas 

com restrição protéica durante toda a gestação apresentaram menor desenvolvimento pós-

natal de sua leitegada.  

Outro fator ligado indiretamente ao aumento da duração da gestação é a obesidade. 

Sabe-se que fêmeas obesas apresentam um maior do risco de ocorrência de natimortos e 

este é um fator relacionado ao aumento da duração da gestação (MUIRHEAD & 

ALEXANDER, 1997).  

 

2.1.5.3 Fatores Sazonais 

 

O fenômeno conhecido por infertilidade sazonal pode afetar a duração da gestação. 

Este fenômeno geralmente ocorre associado aos meses mais quentes do ano e há indícios 

que o estresse causado pelo calor, associado ao fotoperíodo, é a principal causa desse 

processo (WAN et al. 1994). A infertilidade sazonal tem consequências diretas no 

desempenho reprodutivo do rebanho como: atraso na puberdade de leitoas (EHNVALL et 

al. 1981; PATERSON & PEARCE 1989; LOVE et al. 1995; PELTONIEMI et al. 1999; 

AUVIGNE et al. 2010), aumento no intervalo desmame estro (HURTGEN & LEMAN, 

1981; STERNING et al. 1990, LOVE et al. 1995, PRUNIER et al. 1996, PELTONIEMI et 

al. 2000, SURIYASOMBOON et al. 2006; AUVIGNE et al. 2010), redução na taxa de 
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partos (XUE et al. 1994; LOVE et al. 1995; PELTONIEMI et al. 1999; AUVIGNE et al. 

2010) e redução no tamanho da leitegada oriunda de cobertura realizada no final do verão e 

início do outono (CLAUS & WEILER, 1985; PELTONIEMI et al. 2000). O principal fator 

ligado a duração da gestação está relacionado a diminuição do número de embriões viáveis 

no útero, pois, de acordo com Sasaki & Koketsu (2007), o número de leitões nascidos vivos 

tem correlação positiva com o processo de desencadeamento do parto.  

 

2.1.5.4 Tamanho de Leitegada 

 

Diversos estudos mostram que quanto maior o número de leitões vivos na leitegada, 

menor a duração da gestação (MELLAGI et al. 2006; SASAKI AND KOKETSU, 2007; 

RYDHMER et al. 2008). Esta correlação negativa existe e pode ser explicada através do 

entendimento do processo de desencadeamento do parto. Como se sabe, o 

desencadeamento do parto ocorre por meio da secreção de cortisol pelos fetos e, em 

leitegadas grandes, o amadurecimento do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal pode 

ocorrer antecipadamente devido ao estresse gerado pela restrição de espaço, nutricional 

e/ou de oxigenação que acontece nos últimos dias de gestação.  

 

2.1.5.5 Ordem de Parto (OP) 

 

Com relação à OP, alguns autores sugerem que devido à ocorrência da síndrome do 

segundo parto, fêmeas OP2 tendem a apresentar uma maior duração de gestação do que as 

OP1 (RYDHMER et al. 2008). No entanto, Mellagi et al. (2006) encontraram resultados 

diferentes, em que fêmeas de OP6 a OP8 apresentaram gestação mais longa do que as OP2. 

Possivelmente, a importância deste tópico está mais relacionada com o tamanho da 

leitegada de fêmeas mais velhas do que com a OP, isto por que, fêmeas de maior OP 

tendem a ter maior taxa de natimortos do que fêmeas jovens (DIAL et al. 1992; 

MUIRHEAD & ALEXANDER, 1997) e, como já foi discutido anteriormente, sabe-se que 

os fetos vivos são responsáveis pelo desencadeamento do parto. 
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2.1.5.6 Natimortos 

 

Alguns estudos relatam a relação entre partos prematuros com a ocorrência de 

natimortos (LEENHOUWERS et al. 1999; HANENBERG et al. 2001; SASAKI & 

KOKETSU, 2007; RYDHMER et al. 2008). Borges et al. (2008) mostraram que o tamanho 

de leitegada tem relação com a ocorrência de natimortos. Neste estudo, leitegadas que não 

tiveram natimortos foram estatisticamente menores do que leitegadas que tiveram um 

natimorto e fêmeas que tiveram dois ou mais natimortos na leitegada apresentaram maior 

ordem de parto, número de leitões e peso da leitegada do que fêmeas sem natimortos. Nesse 

caso, pode-se relacionar o tamanho da leitegada com a maior ocorrência de natimortos, isto 

por que, quanto maior o número de leitões, maior a duração do parto (VAN RENS & VAN 

DER LENDE, 2004) e, consequentemente, maior risco de hipóxia dos últimos leitões a 

nascerem (HERPIN et al. 2001).  

 

2.1.5.7 Mumificados 

  

Quanto maior o número de fetos mumificados na leitegada, maior é a duração da 

gestação (MELLAGI et al. 2006). Quando há um grande número de fetos mumificados na 

leitegada, há um aumento da duração da gestação, possivelmente, devido a baixa 

concentração de cortisol secretada pelos fetos no final da gestação (MELLAGI et al. 2006). 

 

2.1.6 Fatores que afetam a duração do parto em suínos 

 

Como já citado anteriormente, a presença de natimortos, mumificados e a 

ocorrência de leitegadas grandes tendem a aumentar a duração do parto (BERNARDI, 

2007). Quando os leitões estão no canal do parto, eles entram em hipóxia, e, por este 

motivo promovem movimentos fetais que estimulam ainda mais as contrações miometriais 

(reflexo de Ferguson). Desta forma, quando há presença de natimortos e mumificados não 

há esse estímulo de origem fetal (SENGER, 2003) e, por este motivo, há um aumento do 

tempo de expulsão dos leitões. Isto, consequentemente, provoca um prolongamento do 

parto. O intervalo médio de nascimento entre leitões é de 16 minutos, e pode variar entre 12 
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a 18 minutos (JONES, 1966; RANDALL, 1972; DE ROTH & DOWNIE, 1976; FAHMY 

& FLIPOT, 1981; FRASER et al. 1997). No entanto, quando há presença de natimorto, o 

intervalo pode aumentar para 45 a 55 minutos (DZIUK & HARMON, 1969; SPRECHER 

et al. 1974). A realização de intervenções obstétricas manuais ou a aplicação de ocitocina 

em momento inoportuno também acarreta aumento da duração do parto (SILVEIRA et al. 

1998). Sherwood (1982) mostrou que a relaxina parece também estar envolvida com a 

duração do parto. Fêmeas com ovariectomia bilateral no dia 105 apresentaram trabalho de 

parto mais rápido e maior número de nascidos vivos quando tiveram a gestação mantida 

com progesterona e relaxina, em comparação com as que receberam somente progesterona. 

 

2.1.7 Problemas relacionados ao parto precoce 

 

Existem evidências de que fêmeas que parem precocemente não apresentam 

preparação ideal para o parto, tanto no aspecto materno como fetal, quando comparado a 

fêmeas que parem próximo aos 114-115 dias (TAVERNE; VAN DER WEIJDEN, 2008). 

Um dos motivos pelos quais isso acontece pode estar relacionado à correlação negativa alta 

entre a duração da gestação e o número de nascidos/número de CLs responsáveis pela 

manutenção da gestação. Geralmente, há um rápido declínio de P4 próximo ao parto 

(TAVERNE; VAN DER WEIJDEN, 2008), porém, devido a grande quantidade de CLs 

produzindo P4, provavelmente a redução de P4 não é suficiente para que haja uma 

preparação satisfatória da fêmea.  

Conforme descrito anteriormente, a preparação para o parto consiste em diversos 

acontecimentos fisiológicos, estando entre eles o aumento do nível de prolactina, que é o 

principal hormônio responsável pela síntese do colostro e do leite. No caso de partos 

antecipados e diminuição inadequada de P4 endógena, não há o aumento ideal de prolactina 

no período final da gestação e isto leva a uma alteração indesejável tanto na composição, 

como na produção de colostro e de leite (MILON et al. 1983; JACKSON et al. 1995; 

FOISNET 2010b). Foisnet et al. (2010b) observaram que fêmeas que tiveram menor 

produção de colostro tiveram uma alteração na proporção Na:K, devido ao não fechamento 

das barreiras de junção celulares do epitélio mamário após o parto. Quando essa barreira 

permanece aberta, há uma perda de componentes do leite do lúmen da glândula mamária 
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para a circulação. Além disso, fêmeas com baixa produção de colostro/leite, que 

apresentaram baixos níveis de prolactina, tiveram menor teor de lactose e, 

consequentemente, menor porcentagem de água na composição do colostro. Isso se deve ao 

fato de que a lactose, que é o principal componente osmótico das secreções mamárias, é a 

responsável por transferir a água da circulação para os alvéolos mamários (LEONG et al. 

1990).  

O aumento da taxa de mortalidade dos leitões (LAY et al. 2002; KNOL et al. 2002; 

CANARIO et al. 2006; WOLF et al. 2008) e a queda na taxa de desempenho destes durante 

o período de lactação, associado aos partos precoces (HANENBERG et al. 2001; KNOL, 

2002; RYDHMER et al. 2008), podem ser causado por fatores indiretos e diretos. Os 

fatores indiretos são relacionados principalmente à diminuição na produção e a qualidade 

do colostro e leite pela fêmea, e os fatores diretos, à imaturidade dos leitões ao nascimento 

(VANDERHAEGHE et al. 2011) e provável baixa de viabilidade destes durante as 

primeiras horas de vida. Também relacionado à imaturidade dos leitões ao parto, constatou-

se um aumento da taxa de natimortos em fêmeas com parto precoce (ZALESKI; HACKER, 

1993). A possível explicação para a baixa viabilidade é relatada por Van Dijk et al. (2005), 

que relataram que a redução da duração da gestação resulta em um aumento da duração do 

parto, devido a maior quantidade de fetos, o que gera um maior risco de hipóxia, 

principalmente dos último leitões, durante o processo de expulsão.  

Sabe-se que o período dos últimos quatro dias de gestação é quando ocorre o maior 

ganho de peso dos fetos (WU et al. 1999) e que, quando há o parto precoce, os leitões não 

passam por esse período gestacional. Wu et al. (1999) acompanharam o ganho de peso de 

fetos a partir dos 40 dias até o momento do parto e observaram que enquanto há ganho de 

peso médio de 6g/dia do dia 40 ao dia 60 de gestação, há ganho de 85g/dia do dia 110 ao 

114 de gestação. Desta forma, neste caso, os leitões de fêmeas que parem nos 112 dias, 

deixam de ganhar cerca de 170g no peso ao nascer, quando comparado aos leitões nascidos 

aos 114 dias de gestação. Essa diferença de peso ao nascimento pode gerar uma diferença 

maior ainda ao desmame e ao abate e isso se deve ao efeito multiplicador dos pesos. 

Estudos constataram que há uma correlação positiva entre o peso ao nascimento e o peso ao 

desmame (FURTADO et al. 2012) e entre o peso a desmama com o peso de abate 

(QUINIOU et al. 2002). A maioria dos trabalhos aponta que, para cada quilo adicional na 
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desmama, existe um ganho de 2,0 kg na saída de creche e 4,0 kg ao abate (DALLANORA 

et al. 2010).  

 

2.1.8 Morte fetal: definição e caracterização 

 

A morte fetal pode ocorrer a partir dos 35 dias gestacionais até o momento do parto. 

Dos 35 dias até aproximadamente os 100 dias, o feto que morre passa por um processo de 

mumificação e decomposição (CHRISTIANSON, 1992). O feto mumificado tem como 

característica a perda de líquidos e apresenta coloração amarronzada (ALMOND et al. 

2006; MEREDITH, 1995; MUIRHEAD & ALEXANDER, 1997; MENGELING et al. 

2000). Os mumificados são expulsos durante o parto. Geralmente, os mumificados 

continuam envoltos na placenta e, quando pequenos, podem passar despercebidos durante o 

atendimento ao parto. De acordo com o tamanho do feto mumificado (classificado como a 

distância da base do occipital até a inserção da cauda) é possível estimar o período 

gestacional em que ocorreu a morte fetal (MUIRHEAD & ALEXANDER, 1997).  

Quando a morte ocorre após os 100 dias de gestação, os leitões são caracterizados 

como natimortos s (VAN DER LENDE & VAN RENS, 2003). A natimortalidade segue 

uma distribuição não-normal, com a maioria dos partos sem a presença de natimortos 

(LUCIA JR et al. 2002; BORGES et al. 2008). Estes podem ser classificados de acordo 

com o momento em que ocorreu sua morte, podendo ter as seguintes denominações: pré-

parto, intra-parto e pós-parto (LEENHOUWERS et al. 2003). Os natimortos pré-parto são 

aqueles que morreram antes de ocorrer o processo do parto e tem como característica a 

aparência edemaciada, apresentando início de autólise (RANDALL, 1972), coloração de 

pele marrom-acinzentada, devido o início do processo de mumificação, e presença de pelos 

no corpo. Esses leitões também apresentam córneas azuladas, o que indica que o feto 

morreu a mais de 24 horas e cordão umbilical longo com variável grau de autólise 

(CHRISTENSEN, 1994). As causas ligadas a ocorrência de natimortos pré-parto estão 

relacionadas a infecções (ENGLISH & WILKINSON, 1982) e principalmente ao estresse 

da fêmea nos últimos dias de gestação (ANDERSON, 1993). Os natimortos intra-parto têm 

aspecto semelhante aos leitões nascidos vivos. Estes ainda possuem aparência normal à 

expulsão (ALMOND et al. 2006), apresentam a permanência do tecido cartilaginoso na 
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extremidade dos cascos (CARR & WALTON, 1990), pulmões avermelhados, que não 

flutuam quando colocados num recipiente com água (CARR & WALTON, 1990), cordão 

umbilical longo e úmido (CHRISTENSEN, 1994) ou rompido (DAY, 1980) e ainda podem 

ter mecônio na superfície corporal (CURTIS, 1974). Leitões que morreram até alguns 

minutos após o nascimento são considerados natimortos pós-parto (LEENHOUWERS et al. 

2003). Esses leitões são caracterizados de forma semelhante aos natimortos intra-parto, 

porém, pode-se observar batimentos cardíacos e/ou movimentos respiratórios no momento 

da expulsão (ALMOND et al. 2006), ausência do tecido cartilaginoso na extremidade dos 

cascos, se morrerem após 15 minutos de nascimento (CARR & WALTON, 1990), pulmões 

com evidência de aeração (MEREDITH, 1995), e, ainda, caso o leitão já tenha mamado, 

pode-se observar leite no conteúdo estomacal (CARR & WALTON, 1990). 

A classe mais comum de natimortos é a intra-parto (LEENHOUWERS et al. 2003). 

Esta ocorre em maior número devido à asfixia durante o processo do parto (MOTA-ROJAS 

& RAMÍREZ, 1997). Em leitegadas grandes ou de parto demorado é comum que ocorra 

asfixia em maior grau nos últimos leitões nascidos, isto por que há um efeito cumulativo 

das sucessivas contrações miometriais sobre o cordão umbilical e sobre os envoltórios 

fetais. Estas contrações podem levar a danos ou rompimento do cordão umbilical e/ou 

deslocamento prematuro da placenta, e isto, consequentemente, acarreta a redução da 

oxigenação causando hipóxia ou até anóxia (CURTIS, 1974; ENGLISH & WILKINSON, 

1982).  

  

2.2 Intervenções farmacológicas pré-parto 

 

Existem métodos de intervenções farmacológicas no pré-parto que possibilitam uma 

melhora no manejo de acompanhamento do parto (WENTZ, 1987; GUTHRIE et al. 1987). 

Esse manejo é importante para que haja um aumento do percentual de sobrevivência de 

leitões nas primeiras horas de vida. Um dos métodos de intervenção farmacológico mais 

consagrado é o da indução ao parto com PGF2α ou seus análogos (FIRST et al. 1982; 

GUTHRIE, 1985). No entanto, atualmente outros métodos estão sendo utilizados, como o 

uso de ocitocina associado a PGF2α (GHELLER et al. 2011), visando sincronizar os partos, 



 26 

e ainda, o fornecimento de altrenogest, visando prolongar os partos, evitando assim, que 

haja partos precoces (FOISNET et al. 2010; VANDERHAEGHE et al. 2011). 

 

2.2.1 Indução do parto em fêmeas suínas 

 

A partir dos anos 80 foi desenvolvida a técnica de indução ao parto, por meio do uso 

de PGF2α ou seus análogos (FIRST et al. 1982). A PGF2α é o hormônio responsável pela 

regressão funcional e estrutural do CL, o que leva a luteólise (LOVE et al. 1993). 

Fisiologicamente, após o aumento dos níveis deste hormônio na corrente sanguínea, há uma 

redução da P4 e um aumento do E2, promovendo então o desencadeamento do parto. A 

indução ao parto possibilita a concentração dos partos, e com isso, permite: a) uma 

otimização da mão de obra e fluxo de trabalho na maternidade; b) um melhor atendimento 

ao parto e a intervenções quando há partos distócicos; c) assistência aos leitões recém-

nascidos de maior qualidade; d) uniformização de forma adequada das leitegadas com 

leitões de idade semelhante (WENTZ, 1987).  

Os indutores de parto podem ser aplicados por via intramuscular (SILVEIRA et al. 

1998) ou via submucosa vulvar (PEIXOTO, 2002). O tempo entre a indução e o início do 

parto é encurtado quando a aplicação é realizada próximo ao dia de previsão do parto 

(FIRST et al. 1982). O intervalo médio encontrado por Guthrie (1985) entre a aplicação de 

PGF2α e o parto varia entre 24 a 28 horas, mas em apenas 50-60% das fêmeas há a 

concentração de partos durante o horário de trabalho das granjas e, cerca de 20% das 

fêmeas parem antes ou até 22 horas após a indução. Já Gheller et al. (2011) observaram que 

38% das fêmeas induzidas pariram em até 24 horas após a indução e 74,6% pariram em até 

28 horas após a indução. 

 

2.2.2 Indução e sincronização do parto em fêmeas suínas 

 

A aplicação de ocitocina ou um análogo 20-24 horas após a indução do parto 

permite uma melhor sincronização destes (ALEXOPOULOUS et al. 1998). A aplicação de 

PGF2α promove um aumento no número de receptores para ocitocina nas células 

mioepteliais do útero, causando uma potencialização do efeito desta, quando aplicada 24 
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horas após a indução. Gheller et al. (2011) compararam fêmeas induzidas (análogo de 

PGF2α) ao parto com fêmeas sincronizadas (análogo PGF2α + ocitocina ou análogo) e 

observou que 100% das fêmeas sincronizadas com análogo de ocitocina finalizaram o parto 

em até 30 horas após indução, enquanto que apenas 74,6% das fêmeas induzidas pariram 

nesse intervalo.  

Como demonstrado no trabalho de Gheller et al. (2011), além da ocitocina, seus 

análogos podem ser utilizados para concentrar ainda mais os partos, quando associados à 

indução. A ocitocina sintética, conhecida por carbetocina é uma alternativa. Boulot et al. 

(2006) observaram que o uso da carbetocina promove uma menor duração do parto, quando 

comparado a fêmeas controle e fêmeas que tiveram ocitocina aplicada.  

A ocitocina pode ser aplicada por três vias: intramuscular, submucosa vulvar e 

intravenosa, mas o uso mais recomendado é por via intramuscular, pois esta não entra na 

circulação tão rapidamente como as outras vias, o que evita o aumento da chance de 

ocorrência de natimortos (LITTER, 1986). Quando administrada por via intravenosa, a 

dosagem recomendada deve ser menor do que as outras vias (MOTA-ROJAS et al. 2006). 

 

2.2.3 Prolongamento da gestação de fêmeas suínas 

 

Diversos estudos comprovam que o fornecimento por via oral de altrenogest nos 

últimos dias de gestação é um método efetivo para prolongar a duração da gestação de 

fêmeas suínas (KIRKWOOD et al. 1985; GUTHRIE et al. 1987; FOISNET et al. 2010; 

VANDERHAEGHE et al. 2011). No primeiro trabalho realizado utilizando este tratamento 

foi fornecido 20 mg/dia, dividido em duas aplicações, dos dias 110 a 115 de gestação e, no 

dia 116, uma dose reduzida de 15 mg (KIRKWOOD et al. 1985). Guthrie et al. (1987) 

forneceram altrenogest duas vezes ao dia, sendo a dosagem diária de 20 mg, por quatro 

dias, iniciando o tratamento nos dias 111, 112 e 113. Neste estudo foi associado o 

tratamento com altrenogest com a indução do parto. Tanto no estudo de Kirkwood et al. 

(1985) quanto no de Guthrie et al. (1987) foi observado que a média de duração da gestação 

destas fêmeas foi mais longa do que as fêmeas do grupo controle. No entanto, no trabalho 

de Kirkwood et al. (1985), mais da metade das fêmeas pariram durante o tratamento e 

ambos os estudos utilizaram uma metodologia difícil de se colocar em prática no dia a dia 
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de granjas, devido a grande necessidade de mão de obra voltada ao tratamento. Em 

pesquisas mais atuais, como a de Vanderhaeghe et al. (2011), nenhuma das fêmeas tratadas 

pariram durante o tratamento. Nesse trabalho os tratamentos ocorreram uma vez ao dia, 

durante três dias, na dosagem de 20 mg/dia, iniciando nos dias 110 e 111 de gestação.  

A principal ideia de se tratar fêmeas com o altrenogest está relacionada ao fato de 

que fêmeas com parto precoce apresentam alteração da composição e da produção de 

colostro e leite (MILON et al. 1983; JACKSON et al. 1995), redução na média de peso ao 

nascer da leitegada (VANDERHAEGHE et al. 2011), além do aumento do risco de 

ocorrência de natimortos (LEENHOUWERS et al. 1999; HANENBERG et al. 2001; 

SASAKI & KOKETSU, 2007; RYDHMER et al. 2008), aumento da taxa de mortalidade 

na maternidade (LAY et al. 2002; KNOL et al. 2002; CANARIO et al. 2006; WOLF et al. 

2008) e queda na taxa de crescimento dos leitões durante a lactação (HANENBERG et al. 

2001; KNOL, 2002; RYDHMER et al. 2008). Visando comparar fêmeas tratadas e fêmeas 

com partos antecipados, Foisnet et al. (2010) estudaram o período de lactação dessas 

matrizes e observaram que as fêmeas tratadas com altrenogest não apresentaram alterações 

relacionadas a lactogenêse e o desempenho dos leitões que mamaram nestas fêmeas foi 

igual ao dos leitões de fêmeas do grupo controle.  

 

2.2.3.1 Características do altrenogest 

 

Inicialmente, este progestágeno foi desenvolvido com finalidade de sincronizar o 

estro de leitoas e de fêmeas pós-desmame (WENTZ et al, 2007). No entanto, diversos 

estudos já provaram que este produto pode ser utilizado para prolongar a gestação de 

fêmeas suínas (KIRKWOOD et al. 1985; GUTHRIE et al. 1987; FOISNET et al. 2010; 

VANDERHAEGHE et al. 2011). 

O altrenogest é um esteróide sintético, de ação oral (FERNÁNDEZ et al. 2005), que 

tem principalmente ação progestomimética e anti-gonadotrófica e que pertence ao grupo 

dos 19-nor-testosterona. A ação do altrenogest consiste em manter a concentração de 

progesterona exógena alta no organismo da fêmea, mesmo durante o período final de 

gestação e, também, devido a sua característica lipossolúvel, atua nas células alvo do 

hipotálamo facilmente, onde se liga a um receptor específico (VAN LEEUWEN, 2011), 
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atuando como inibidor de LH (FOISNET et al. 2010a). O altrenogest não impede a 

luteólise, mas permite que níveis de P4 endógena diminuam através da redução do principal 

hormônio luteotrófico, o LH (FOISNET et al. 2010a). Ao contrário da P4 endógena, os 

altos níveis de altrenogest no final da gestação não evitam o fechamento das barreiras de 

junção celulares do epitélio mamário (FOISNET et al. 2010a).  

 

2.4 Peso ao nascimento 

 

Nos últimos anos, as empresas de genética desenvolveram linhagens de fêmeas 

hiperprolificas com a finalidade de aumentar o número de leitões nascidos totais e vivos. 

Devido a isso, atualmente observa-se um aumento no número de leitões por fêmea, mas 

também uma maior variabilidade no peso ao nascimento, dentro da leitegada. Diversos 

estudos mostram que o aumento do número de leitões proporciona uma redução no peso 

destes (ROEHE, 1999; QUINIOU et al. 2007; BOULOT et al. 2008; VALLET et al. 2011). 

Quiniou et al. (2002) encontraram uma redução de 66g no peso médio dos leitões para cada 

leitão extra, em leitegadas variando de 11 a 16 nascidos totais. No mesmo trabalho, esses 

autores observaram em leitegadas maiores (11 a 13 leitões ou com mais de 16 leitões), um 

aumento na proporção de leitões leves (até 1 kg), de 8% para 26%. Além da redução do 

aporte de nutrientes, devido ao maior número de fetos, a redução no peso ao nascer de 

leitegadas grandes também pode ser explicada pela tendência desses leitões de nascerem 

precocemente.  

O aumento da variabilidade do peso dos leitões é indesejável para a produção de 

suínos, isto por que o peso ao nascer é fortemente correlacionado ao vigor, a sobrevivência 

neonatal (DE ROTH e DOWNIE, 1976) e ao desempenho do leitão durante o período em 

que fica alojado na maternidade, creche e recria (REHFELDT & KUHN, 2006; 

PANZARDI et al. 2009; ALVARENGA, 2011). Estudos mostram que animais que nascem 

mais pesados tendem a apresentar maior ganho de peso diário do que animais leves e por 

esse motivo possuem melhor desempenho no desmame (WOLTER et al. 2002). Além 

disso, leitões que nascem leves apresentam desenvolvimento assimétrico dos órgãos 

(ALVARENGA, 2011), o que provoca alterações que comprometem a função destes órgãos 

e consequente risco aumentado de morte até o desmame (BORGES et al. 2005), quando 
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comparado a leitões médios e pesados (BERESKIN et al. 1973; GARDNER et al. 1989; 

QUINIOU et al. 2002). O risco de morte de leitões leves também pode ser agravado quando 

há grande variação de peso dentro da mesma leitegada. Em geral, em leitegadas que não 

são submetidas à equalização, o leitão leve necessita disputar tetos com leitões mais 

pesados para mamar o colostro e leite e isto torna-se um ponto agravante para sua 

sobrevivência (MESA et al. 2006).  

 

2.5 Sobrevivência dos leitões pós-parto 

 

O parto é considerado um dos momentos de maior risco na vida dos leitões. Estudos 

mostram que após o parto, o período mais crítico e em que ocorre maior número de mortes 

entre os primeiros três (LEMAN et al. 1979; VAN DER LENDE et al. 2001) a quatro dias 

de vida (SVENDSEN, 1992). Vários fatores estão relacionados à viabilidade dos leitões nos 

primeiros dias de vida, podendo estes estar ligados à matriz, aos leitões, ao ambiente e ao 

manejo empregado na granja (STENVENSON et al. 1998). Os fatores relacionados à 

matriz são: o tamanho da leitegada gerada (LAY et al. 2002; KNOL et al. 2002, CANARIO 

et al. 2006; WOLF et al. 2008), a agressividade da fêmea e a produção de colostro e leite 

desta; aos leitões: o peso ao nascer (BORGES et al. 2008), a ordem de nascimento 

(BORGES et al. 2008), o grau de hipóxia com que o leitão nasce (SVENDSEN, 1992; 

EDWARDS, 2002) e a capacidade de mamar colostro e leite nos primeiros dias de vida; ao 

ambiente: instalações inadequadas que causem algum tipo de estresse para os leitões e para 

as fêmeas; e, ao manejo: principalmente relacionado a assistência ao parto. 

Sabe-se que fêmeas com leitegadas maiores tendem a apresentar uma menor 

duração da gestação (MELLAGI et al. 2006; SASAKI & KOKETSU, 2007; RYDHMER et 

al. 2008) e também leitões com uma maior variabilidade de peso e tamanho. Duas hipóteses 

foram formuladas para explicar o porquê de uma maior ocorrência de natimortos e/ou uma 

menor viabilidade dos leitões nos primeiros dias de vida nestas fêmeas. Zaleski & Hacker 

(1993) observaram que fêmeas com partos antecipados apresentam leitões com relativa 

imaturidade e isto acarreta um maior número de natimortos e menor sobrevivência durante 

o período pós-parto. E, Van der Lende et al. (2001) sugerem que estas fêmeas, em alguns 

casos, possuem leitões com uma maturação precoce durante a gestação, e estes não 
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sobrevivem ao parto ou nascem com certo grau de comprometimento. Em ambos os casos, 

os leitões acometidos não possuem capacidade de mamar o colostro e leite nos primeiro 

dias após o parto, e leitões que não mamam colostro em quantidade e de qualidade 

adequadas apresentam uma menor chance de sobrevivência até o desmame (DEVILLERS, 

2004). Esta diminuição na chance de sobrevivência está relacionada a três fatores: a) a 

baixa ingestão de energia, o que gera prejuízos na termorregulação destes, aumentando a 

chance de hipotermia; b) a baixa ingestão de imunoglobulinas, células do sistema 

imunológico e fatores de imunomodulação, que são necessárias após o nascimento, pois os 

leitões nascem desprovidos de resposta imune contra antígenos (QUESNEL, 2011); e c) a 

baixa ingestão de fatores de crescimento e hormônios (insulina e leptina), que são 

responsáveis pelo amadurecimento do trato gastrointestinal do leitão (XU et al. 2002).  

Com relação ao peso ao nascer e a ordem de nascimento, Borges et al. (2008) 

realizaram um trabalho associando estas duas características com a ocorrência de 

natimortos e observaram que leitões com peso entre 501g a 1200g e com ordem de 

nascimento acima de 10 tiveram maior chance de ser natimortos do que leitões que pesaram 

mais do que 1200g, ou que nasceram até a 10ª ordem. Segundo Wise et al. (1997), fetos 

com crescimento retardado tendem a morrer nos últimos dias de gestação ou apresentar 

subdesenvolvimento após o nascimento. Com relação à ordem de nascimento, é bem 

estabelecido que quanto maior o tamanho da leitegada, maior a chance dos últimos leitões a 

nascer apresentarem asfixia (HERPIN et al. 2001). Isso é associado ao dano do cordão 

umbilical (RANDALL, 1972), que pode ocorrer devido às contrações uterinas sucessivas, 

ao estiramento do cordão durante a expulsão do leitão, especialmente para aqueles 

localizados próximos à extremidade ovariana do útero (FRASER et al. 1995). Desta forma, 

o baixo peso ao nascer e a ordem de nascimento, além de terem relação com o aumento de 

natimortalidade, também pode ser associada ao subdesenvolvimento dos leitões nos 

primeiros dias de vida.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tratamento com altrenogest é uma ferramenta eficiente para evitar a ocorrência de 

partos precoces. A associação do tratamento com altrenogest com a indução do parto pode 

ser uma alternativa quando o objetivo é de concentrar os partos dentro de um sistema de 

produção, porém, de acordo com os resultados do presente estudo, apenas a utilização do 

tratamento com altrenogest já possibilita a concentração de partos. Conforme observado 

nos resultados, existe uma correlação entre a duração das gestações anteriores com a 

duração da gestação atual. Dessa forma, esse parâmetro pode ser utilizado para definir qual 

fêmea deve ser tratada com altrenogest, visando evitar partos precoces no plantel e 

promover o uso desse fármaco apenas quando necessário.  

A maior homogeneidade observada no peso dos leitões tratados com altrenogest 

frente aos leitões oriundos de partos precoces mostrou que o tratamento é eficiente para 

diminuir a variação entre o tamanho dos leitões dentro da leitegada, reduzindo também a 

porcentagem de leitões leves nascidos. Consequente a esse aumento do peso médio da 

leitegada, observou-se um melhor índice de sobrevivência nos primeiros dias de vida, que 

está provavelmente relacionado a um melhor processo de maturação dos leitões nos últimos 

dias de gestação.  
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