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Resumo

Summary

Com a busca incessante de otimizar a
eficiência reprodutiva dos planteis de suínos
no Brasil e no mundo e com isso aumentar a
lucratividade, tem se buscado reduzir custos,
e uma alternativa está em maximizar o
manejo reprodutivo, diminuindo as taxas de
mortalidade dos leitões por matriz ano. E
esta revisão vem retratar alguma abordagem
sobre taxa de mortalidade, natimortalidade e
mumificação fetal que são entraves na
eficiência reprodutiva.

With the incessant search of optimizing the
reproductive efficiency of the you plant of
swine in Brazil and in the world and with that
to increase the profitability, it has been
looking for if it reduces costs, and an
alternative is in maximizing the reproductive
handling, reducing the rates of mortality of
the pigs for head office year. And this
revision comes to portray some approach
about mortality rate,
stillborn and fetal
mummification that are fetter in the
reproductive efficiency.
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Introdução
A suinocultura, que tem uma produção em larga escala, possui uma margem estreita de lucros
e resultados. Para que haja um retorno financeiro tem que se reduzir custo de produção, onde
a nutrição e o principal responsável correspondendo cerca de 70% dos custos de produção.
Não só a nutrição pode contribuir também para o aumento dos custos, como o manejo, este
quando correto junto com a nutrição pode contribuir para ampliar a margem de lucros.
Nas criações suinícolas, a eficiência reprodutiva depende, entre outros fatores, da proporção de
leitoas que atingem o primeiro cio, continuando o ciclo estral regularmente e concebendo na
primeira cobrição (SILVEIRA et al.,1985). E com isso porcas que não apresenta cio são porcas
que não são cobertas e com isso reduzindo a taxa de parição e o numero de leitões nascidos
reduzido a eficiência reprodutiva do plantel.
Outros fatores como mortalidade embrionária, natimortalidade,
podem influenciar
negativamente na eficiência reprodutiva reduzindo o numero de leitões desmamados/ fêmea
/ano e com isso causando prejuízo ao produtor.
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De acordo com Lisboa (1996) a mortalidade na espécie suína pode atingir altos índices do
nascimento a desmama, de 15 a 18%, dentro desses índices, 2,4 a 10% morrem durante o
parto mantendo altos índices de mortalidade na primeira semana de vida do leitão.
A primeira fase de criação de suínos e responsável por grande parte do sucesso da produção.
Então se a mortalidade for reduzida em 1 a 2% já haverá um retorno econômico maior (GOMES
et al. 1992).
Então o objetivo desta revisão e abordar alguns fatores que podem influenciar na eficiência
reprodutiva de suínos, demonstrando aspectos inerentes a cada uma.
NATIMORTALIDADE E MORTALIDADE
Leitões natimortos são leitões que estão vivos no início do parto, mas que morrem durante o
parto (CHRISTIANSON 1992). Na ausência de mudanças autolíticas evidentes, leitões que
morrem antes do parto também são comumente designados pelos produtores como sendo
natimortos.
A ocorrência de leitões natimortos em geral está associada à anoxia fetal, pelo rompimento do
cordão umbilical, o que é bastante comum em partos distócicos. A natimortalidade é a principal
causa de mortalidade de leitões, sendo significativamente relacionada com o número de leitões
desmamados/fêmea/ano (DIAL et al.1992).
Geralmente, a natimortalidade está associada a fatores relacionados ao evento do parto, a
fatores como: ambiente, nutrição e toxicoses, ou fatores ligados ao macho ou à fêmea que
produziram a leitegada (CHRISTIANSON ,1992). O objetivo deste estudo foi descrever a
distribuição de natimortalidade e de alguns fatores potencialmente associados à sua ocorrência
em uma granja comercial.
Cavalcanti (1987) relata que aproximadamente 5 a 8% dos leitões nascem mortos e que as
taxas de mortalidade são variáveis de 3,4 a 19,9% e as principais causas são: anomalias ou
defeitos no desenvolvimento pré-natal, nutrição, idade das matrizes, fatores patológicos,
fatores letais, distúrbios endócrinos, causas não conhecidas, acidentes e partos prolongados. A
figura 1 representa bem a freqüência de natimortos por parto.
Já Lisboa (1996) declara que a mortalidade suína pode atingir altos índices de mortalidade do
nascimento a desmama, de 15 a 18% e dentro desses índices, 2,4 a 10% dos leitões morrem
durante o parto.
Segundo Nascimento & Santos (1997), varias patologias do útero gestante podem influenciar
ou causar natimortalidade, sendo muitas delas próprias de determinados animais, devido à
especificidade entre espécies no que se refere aos mecanismos que envolvem o reconhecimento
materno da gestação e também a estrutura e a função placentária.
A identificação de fatores associados à ocorrência de leitões natimortos se justifica pela
influência significativa desta variável sobre a eficiência reprodutiva da fêmea suína
(CHRISTIANSON, DIAL et al. 1992). A ocorrência de leitões natimortos pode estar associados a
fatores relacionados a matriz, como ordem de parto e tamanho da leitegada (CORRÊA et al.
2000).
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Figura 1. Distribuição de leitões natimortos/parto (%), medida à nível populacional: n = 344
granjas
Efeito sazonal sobre a natimortalidade e mortalidade
A estação do ano pode influenciar na taxa de leitões natimortos e na mortalidade (LISBOA,
1996, FIREMAN ET AL.1997). Vaillancourt (1990) afirma que a estação do ano influencia na
duração do parto, aumentando o numero de leitões natimortos.
A temperatura ambiente e de estrema importância, pois temperaturas elevadas após os 110
dias de gestação provocam estresse calórico nas fêmeas, aumentando o numero de natimortos
(BERTOLIN, 1992). E temperaturas baixas também elevam a mortalidade dos leitões,
principalmente nos primeiros dias após o parto, ocorrendo com mais freqüência em leitões com
menos de 1Kg. Isto e explicado pelo fato desses animais terem uma superfície corporal
proporcionalmente superior em relação ao seu peso, perdendo mais calor (CRONIN, 1989).
Fireman et al. (1997) através de observações feitas de 3032 fichas de nascimento de leitões
large white conluio que a estação do parto influenciou a natimortalidade e a mortalidade a te
os 21 dias, onde os maiores índices ocorreram nas meias estações como a primavera e outono.
Holanda et al. (2000) colaborando com Fireman et al. (1997) em relação à mortalidade
observaram que ocorreu maior mortalidade no período das chuvas, em que as condições
climáticas foram inadequadas para o bom desenvolvimento dos leitões.
De acordo com Perdomo (1987) a interação do frio ambiental com a umidade e o manejo
podem provocar perdas de 50 a 100 % da leitegada pela redução da ingestão de colostro,
concorrendo para maior sensibilidade a doenças de origem bacterianas e virótica.
Siqueira (1990) citado Fireman (1997) observou o que nas meias estações ocorrem maior
ocorrência de natimortos e mortalidade ao nascer. No entanto Fonseca et al. (1988) e Milagres
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(1981) afirmaram que a estação do ano não tem efeito sobre a mortalidade embrionária e a
mortalidade dos leitões do nascimento ate o desmame.
Efeito da idade da matriz sobre a natimortalidade e mortalidade
Existem evidencias de que a natimortalidade e a mortalidade, estão associadas a idade da
matriz, a medida que aumenta a ordem de parição. Cavalcanti et al. (1979) observaram um
efeito linear significativo a partir da sexta ordem de parição sobre a natimortalidade se eleva
com o aumento da prolificidade da fêmea.
Fonseca et al. (1988) relatam efeito linear significativo sobre a natimortalidade em relação à
idade da matriz ao parto. A natimortalidade tem relação direta com a prolificidade, onde
atingem na quinta a sexta ordem de parto (FREITAS et al., 1992).
De forma semelhante, Mores (1993) e Pertrocelli et al. (1994) afirmaram
que maior
prolificidade apresentada pelas porcas com o avanço da idade determina o nascimento de
leitões com menores pesos individuais, e portanto com menores chances de sobrevivência.
Porem Milagres et al. (1981) não verificaram efeito da idade da matriz sobre a mortalidade.
Holanda et al. (2000) não observaram este efeito linear sobre a natimortalidade em relação à
idade da matriz. Porem eles relatam que se a variação fosse maior, a natimortalidade poderia
ter aumentado, o que não ocorreu por que o plantel estudado tinha um numero restrito de
fêmeas em determinadas faixas etárias. Porem observaram um efeito quadrático sobre a
mortalidade, onde maiores taxas foram observadas em porcas com 3,12 anos de idade, com
mortalidade estimada de 9,13%.
Influência do percentual de machos na leitegada sobre a natimortalidade e
mortalidade
Há poucos trabalhos sobre a influencia do percentual de machos sobre a natimortalidade e
mortalidade pré-desmame, mas de modo geral, o sexo implica na possibilidade de que haja
diferenças de resposta no desempenho do animal (Holanda et al. 2000).
Bereskin et al. (1973) e Fahmy et al. (1978) observaram que o dimorfismo sexual sobre
natimortalidade e encontraram diferença significativa sobre a mortalidade de machos foi
superior a das fêmeas, onde atribuíram o maior peso ao nascer dos machos a causa.
Holanda et al. (2000) verificaram que quanto maior a quantidade de machos, menor a
natimortalidade. De acordo com Staton e Carroll (1974) isto e explicado pelo maior peso e
vigor apresentado pelos leitões machos, conferindo a eles maior resistência e, portanto,
maiores condições de enfrentar a transição da vida intra-uterina para extra-uterina, por serem
morfologicamente menos imaturos. Holanda et al. (2000) observaram que o percentual de
machos não interferiu na taxa de mortalidade.
Estes resultados contrariam os obtidos por Fahmy et al. (1978) onde estes afirmam que leitões
mais pesados correm maior risco no momento da expulsão, aumentando, dessa maneira a taxa
de mortalidade.
Efeito do tamanho da leitegada sobre a natimortalidade e mortalidade
O tamanho da leitegada e também importante causa de variação sobre a natimortalidade e a
mortalidade ate o desmame. Segundo Nogueira (1986) e Munari (1991) citados por Holanda et
al. (2000) relatam que o tamanho da leitegada interfere na duração do parto e,
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conseqüentemente, na viabilidade dos leitões, assim como na taxa de natimortos, embora
Marcatti Neto e Barbosa (1988) não tenham observado efeito dessa variável sobre a
natimortalidade.
A figura 2 representa bem este efeito do tamanho da leitegada sobre a mortalidade.

Figura 2. Distribuição de tamanho de leitegada: n = 21.885 partos
Já Fahmy e Bernad (1971), Tyller et al. (1990) e Mores (1993) constataram esse efeito sobre a
mortalidade dos leitões do nascimento ao desmame.
MUMIFICAÇÃO FETAL
A preocupação com percentual de fetos mumificados tem aumentado nos últimos tempos
(Borges, 2003).E isso pode estar associado ao aumento do tamanho de leitegadas observado
nos últimos anos e ou uma maior precisão nos dados sobre mumificados.
De acordo com Borges (2003a), a mumificação fetal em suínos tem sido uma preocupação
devido as perdas de produtividade que acarreta, pois este problema leva a uma diminuição dos
leitões nascidos vivos, o qual influencia o numero de leitões desmamados/fêmea/ano.
Informações sobre os períodos críticos de mortalidade fetal durante a gestação são essenciais
para a compreensão dos mecanismos responsáveis por sua ocorrência.
A mumificação fetal e avaliada através de registros do parto, pois as mortes fetais que
ocorrem apartir de 30 a 40 dias de gestação, podem ser visualizadas ao parto normalmente
com as placentas (BIENSEN et al. 1999). Os percentuais de leitões mumificados são maiores do
que mostra os registros.
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Isso se deve a falhas de anotações e verificações, pois muitos leitões mumificados são de
tamanho muito pequeno e as placentas muitas vezes não são bem examinadas (SCHNEIDER et
al. 2001).
As principais causas prováveis são infecciosas ou não, e dentre as causas infecciosas estão as
doenças de caráter progressivo, como por exemplo, a infecção pelo
parvovirus suíno
(MENGELING et al. 2000).
Causas infecciosas
Baccaro et al. (2001), observaram que o alto percentual de mumificados estão comumente
associado a problemas infecciosos como parvovirus, embora que em um estudo anterior tenha
observado que as causas infecciosas em leitões mumificados obtiveram um resultado de
72,6% negativo para os agentes estudados.
Quando fetos apresentarem diferentes tamanhos, tende-se a pensar em problemas infecciosos
e quando apresentarem o mesmo tamanho em leitegadas numerosas podem significar falta de
espaço uterino (SCHNEIDER et al. 2001a)
Caso positivo deve-se buscar um diagnostico laboratorial, e revisar todo o processo de
transporte, conservação e aplicação de vacinas.
Causas não infecciosas
De acordo com Muirhead (1997) citado por Borges (2003), entre as causas não infecciosas,
destaca-se a falta de espaço uterino. Fêmeas com taxa de ovulação alta tendem apresentar
maior mortalidade fetal, provavelmente pela falta de espaço uterino (VAN DER LENDE et al
2003).
Fatores como ordem de parto, tamanho de leitegada e capacidade uterina tem sido associados
à presença de fetos mumificados, além da falta de vacinações podendo favorecer o
aparecimento de mumificados por causas infecciosas (SCHNEIDER, et al. 2001).
Borges et al. (2003) avaliaram a influência do tamanho de leitegada, ordem de parto e escore
corporal na ocorrência de leitões mumificados em granjas comerciais, onde verificaram que as
maiorias das fêmeas não apresentaram mumificados (56 a 72 %), enquanto um grupo menor
foram responsáveis por 48 a 68% dos fetos mumificados. E a ordem de parto não influenciou o
percentual de fêmeas com fetos mumificados, já o tamanho de leitegada influenciou,
provavelmente pela falta de espaço uterino.
Van Der Lende et al. (2003), relataram que as mortes fetais ocorrem de 67 a 84%,
dependendo da granja, ate os 70 dias de gestação, abrangendo três períodos críticos e que
fetos com 20 a 50 mm por serem pequenos, passam despercebidos pelos funcionários que
acompanham o parto devido à falta de treinamento na investigação das placentas para busca
deste tipo de mumificado e os mumificados maiores (100 dias), geralmente são marcados como
natimortos.
De acordo Borges et al. (2003a), em outro trabalho caracterizando os períodos gestacionais de
ocorrência de fetos mumificados e detalhando as características das fêmeas que apresentaram
três ou mais fetos mumificados, verificaram que a distribuição dos fetos mumificados de acordo
com a idade gestacional diferiu entre as granjas estudadas, e os fetos mumificados que morrem
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ate 50 dias de gestação podem passar despercebido devido ao pequeno tamanho se não for
feita uma minuciosa analise da placenta, e as fêmeas que tiveram três ou mais fetos
mumificados possuíam leitegadas numerosas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um bom entendimento do relacionamento entre os parâmetros de produtividade do rebanho de
reprodução e um aspecto vital para a administração de sucesso em um sistema de produção de
suínos.
No caso de persistirem as dificuldades, deverá ser buscado o auxílio de técnicos, para uma
investigação acurada, levando em conta dados epidemiológicos e condição dos órgãos genitais
das fêmeas.
O diagnóstico preciso destes problemas é importante na seleção de medidas corretivas e na
prevenção dos futuros casos de natimortalidade, mumificação, anestro e dias não produtivos os
quais, em grande número, desestabilizam totalmente o cronograma de produção do rebanho.
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