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RESUMO 
 
 
 

A eficiência reprodutiva na produção de suínos em condições de confinamento 
depende de diversos fatores que por si só são complexos. Fatores inerentes ao 
estado de saúde da matriz antes, durante e após o puerpério podem interferir na 
eficiência reprodutiva da matriz e conseqüentemente no desempenho dos leitões 
até a fase da desmama. O objetivo deste trabalho foi de comparar a influência do 
estado de saúde das matrizes sobre o desempenho de leitões cujos dentes 
incisivos e caninos foram mantidos intactos e leitões cujos dentes incisivos e 
caninos foram desgastados 24 horas após o nascimento. O estado de saúde das 
matrizes foi determinado através dos seguintes procedimentos: analise dos dados 
de performance obtidos através do programa de gerenciamento Pig Champ®, 
exame clínico e exame físico e químico da urina. Com base nestes exames as 
matrizes foram classificadas em dois grupos sendo, 1-matrizes clinicamente 
saudáveis e 2 – matrizes clinicamente doentes. Os critérios para classificação das 
matrizes, como clinicamente doentes, foram: comprometimento do aparelho 
locomotor (claudicação, lesão em pelo menos um dos cascos), temperatura 
corporal acima ou igual a 39,7º C; pele com descamação intensa ou abscessos; 
positiva para infecção urinária; presença de descarga vulvar. No total foram 
acompanhadas 140 matrizes desde os sete dias antes da data provável do parto 
até o desmame. Foram avaliados o ganho de peso médio total e o ganho de peso 
médio diário por leitão. Não houve diferença significativa entre os quatro 
tratamentos. Com relação a estes dois parâmetros, o tratamento três, dos leitões 
com manutenção dos dentes intactos e amamentados por matrizes consideradas 
clinicamente doentes, apresentou um ganho de peso menor em 230 gramas em 
relação ao tratamento com leitões com desgaste de dentes e amamentados por 
matrizes clinicamente saudáveis e de 150 gramas menor que o tratamento com 
desgaste dos dentes de leitões amamentados por matrizes clinicamente 
saudáveis. Dos 1406 leitões examinados, 186 (13,22%) apresentaram lesões 
faciais no sétimo dia pós-parto e não foi observada diferença entre os tratamentos 
um e dois. 
 
 
 
Palavras-chave: dente, ganho de peso, suíno, leitão, matriz suína, sistema 
intensivo de produção de suínos 
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ABSTRACT 
 
 
 
The reproductive efficiency in swine production in confined conditions depends on 
several complex factors. Factors associated to sow health state before, during and 
after the puerperium can affect the reproductive efficiency of the sow and 
consequently in piglets performance until wean. This work aims to compare the 
influence of the sow health conditions in piglets performance whose incisive and 
canine teeth were kept intact and piglets with incisive and canine teeth were 
grindering 24 hours after birth. The sow health state was determine through 
following procedures: performance data analysis obtained by management 
program Pig Champ®, clinical examination and physical and chemical analysis of 
the urine. According to this studies the sows were classified in two groups: 1- 
clinically health sows; 2- clinically ill sows. The parameters used to classification 
as clinically ill were limb involvement (lameness and/or injury in almost one hoof); 
increase of body temperature more or equal than 39,7ºC; skin with intense scalling 
or abscess; positive for urinary infection; and presence of vulvar discharge. It was 
followed 140 sows from seven days before probable farrow day until the day of the 
weaning. It was evaluated total and daily average weight gains. There weren’t 
differences among the four treatments. In relation to two paremeters, treatment 
three (piglets with intact teeth and nursed by sows considered clinically ill) showed 
weight gain lower than 230 grams when compared to piglets with grindered teeth 
and nursed by clinically heath sows and 150 gr lower than treatment with piglets 
with grindered teeth and nursed by clinically health sows. From 1406 piglets 
observed, 186 (13,22%) showed facial lesions at the seven day after farrow and it 
wasn’t observed differences beetwen treatment one and two. 
 
 
 
 
Key-words: piglet, sow, swine, swine production intensive system, tooth, weight 
gain 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A produtividade em granjas suínas é afetada por inúmeros fatores. O 

ambiente, o tipo das instalações e equipamentos, a genética, a nutrição e o 

manejo são componentes básicos que interferem neste processo.  

Na maternidade, fora estes fatores, a relação entre a porca e sua prole 

ganham especial importância, já que a porca é responsável pelo parto e pela 

amamentação dos leitões durante todo este período, desde o nascimento até a 

desmama. 

Neste contexto, é esperado que qualquer problema que afete a saúde 

da matriz deve consequentemente, afetar os leitões e a produtividade. Assim 

problemas com a saúde ou condição dos leitões da mesma forma, deverão 

interferir na produtividade.  

Trabalhos realizados na Alemanha evidenciaram que matrizes sadias 

antes e após o parto, desmamam mais leitões do que matrizes que antes ou após 

o parto apresentam infecção urinária.  

No Brasil, SOUZA (2004) trabalhou somente com matrizes 

consideradas clinicamente saudáveis e com 12 tetos funcionais, onde foram 

mantidos dez leitões durante toda a lactação e não encontrou diferenças no peso 

ao desmame e na taxa de mortalidade dos leitões que foram submetidos ao corte, 

desgaste dos dentes e a manutenção dos dentes intactos. 

No presente trabalho avaliou-se o efeito do estado de saúde da matriz 

multípara sobre o desenvolvimento de leitões com dentes intactos e de leitões 

submetidos ao desgaste dos dentes. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

São diversos os fatores que podem interferir tanto no número quanto 

na qualidade dos leitões desmamados. Segundo SOBESTIANSKY et al. (1998) os 

fatores de risco podem interferir de formas diferentes segundo os seus 

mecanismos de ação e impacto econômico. O estudo destes fatores de riscos são 

fundamentais porque eles se apresentam em forma de cascata, ou seja, uma vez 

que predispõe a um determinado problema desencadeiam uma reação que, por 

sua vez, predispõem a outros problemas e assim por diante. Alguns fatores de 

risco são reconhecidamente de grande impacto na produção, como a alta 

temperatura ambiente, a umidade excessiva, o nível de contaminantes no 

ambiente, que vão determinar outros fatores de risco para outros problemas como 

Síndrome Mastite Metrite e Agalaxia (SMMA), a condição corporal da matriz, 

problemas locomotores, e outros que ainda são pouco conhecidos ou pouco 

estudados. 

Podem ser citados ainda, a quantidade e qualidade da ração, as 

condições do ambiente, a presença de ruídos, a presença de sol dentro das 

instalações, a presença ou não de auxílio ao parto, a obesidade da matriz, o 

número de leitões nascidos, o tipo de cela parideira, a ingestão de água entre 

outros que parecem interferir de alguma forma com o desempenho produtivo 

(MADEC et al., 1992; SOBESTIANSKY et al., 1992; AMARAL et al., 2000). 

Os procedimentos traumáticos realizados nos leitões durante a fase de 

aleitamento contribuem grandemente para o sucesso ou fracasso em relação a 

taxa de sobrevivência dos lactentes e sua qualidade e peso ao desmame. No 

Brasil, são procedimentos traumáticos rotineiros nos sistemas intensivos de 

produção de suínos, o corte dos dentes dos leitões, a castração, a mossa e a 

tatuagem. A eficiência da aplicação destes procedimentos vem sendo muito 

discutida, sobretudo nos países que compõem a Comunidade Européia e vem 

sendo considerados como fatores de risco para o bom desempenho dos leitões 

até o desmame. Para uma completa avaliação do impacto de uma técnica de 

manejo, como no caso o corte dos dentes, o maior número possível de 

indicadores devem ser acompanhados e avaliados, segundo sua influência nos 

resultados. Um dos fatores de risco que está altamente correlacionado com o 
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desempenho dos leitões durante a fase de aleitamento é o estado de saúde da 

matriz (SOBESTIANSKY et al., 1998).  
SOUZA (2004) citou que fatores inerentes ao estado de saúde da 

matriz, principalmente durante o puerpério, podem interferir acentuadamente nas 

disputas dos leitões pelos tetos e consequentemente na intensidade das lesões 

encontradas tanto nos leitões como no úbere das matrizes. Isso possivelmente se 

deve a quantidade de leite que uma matriz produz, pois matrizes clinicamente 

doentes tem sua produção de leite alterada. 

O parto já é por si só, uma das etapas mais criticas no processo global 

da produção de suínos, tanto em relação à fêmea como aos leitões. O parto é a 

fase em que a matriz passa do estado de gestação para a lactação provocando 

reações drásticas no aparelho reprodutivo. Nesta fase, diversos problemas podem 

surgir, os quais podem resultar na morte ou na redução da eficiência tanto da 

fêmea como do leitão (ZINTZEN, 1975; ENGLISH et al., 1977; AMARAL et al., 

2000).   

O puerpério tem início com a expulsão das últimas placentas e 

prolonga-se por cerca de cinco dias até o restabelecimento do estado normal do 

útero. Essa fase é considerada crítica, pois causa muito estresse na fêmea, com 

queda na imunidade, além de traumas físicos que tornam o útero vulnerável à 

ocorrência de infecções que afetam a saúde da porca e, conseqüentemente, dos 

leitões. Por essa razão, tanto a porca como os leitões necessitam de cuidados 

especiais nesse período (AMARAL et al., 2000). 

Para identificar a ocorrência e severidade de patologias nos primeiros 

cinco dias após o parto alguns autores como MADEC & DAVID (1983), AMARAL 

et al. (2000) recomendam que, diariamente, durante os cinco primeiros dias após 

o parto seja tomada a temperatura retal da porca cerca de meia hora após a 

alimentação da manhã. Deve-se verificar ainda se a fêmea comeu ou não e se 

apresenta descarga vulvar purulenta e/ou mastite e/ou agalaxia.  

Várias tentativas tem sido feitas no sentido de se criar parâmetros 

práticos de avaliação de um rebanho de reprodutores em relação a qualidade 

sanitária do mesmo. Em um estudo epidemiológico observacional realizado por 

AMARAL et al. (2000) os autores determinaram alguns, considerados os mais 

importantes, fatores de riscos associados à patologia do parto e do puerpério na 
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fêmea suína. Dentre estes critérios de avaliação estão incluídos a duração do 

parto maior que cinco horas, a extração manual de leitões, a temperatura retal da 

porca, verificada cerca de meia hora após a alimentação da manhã, igual ou 

maior que 39,7°C, o consumo de ração pela matriz (comeu pouco ou não se 

alimentou), a presença de descarga vulvar purulenta, a ocorrência de mamite e/ou 

agalaxia em uma ou mais mamas. 

Com exceção da descarga vulvar, os outros critérios avaliados 

usualmente apresentavam-se associados (CARVALHO, 1990). O baixo consumo 

de ração e a presença de febre estavam associados na maioria dos casos de 

descarga vulvar purulenta, principalmente nos primeiros três dias pós-parto o que 

representou 14,6% dos animais estudados (MADEC et al., 1992).  

Novamente na tentativa de se criar um sistema de avaliação prática em 

relação a presença e intensidade de fatores de riscos, SOBESTIANSKY et al. 

(1998) acrescentaram a duração do parto e a presença ou não de extração 

manual de leitões durante o parto na classificação da matriz quanto ao risco ou 

mesmo presença de patologias vinculadas ao parto. 

No mesmo contexto, BERNER (1978), MADEC & DAVID (1983) e 

PERESTRELO & PERESTRELO (1988) observaram uma estreita relação entre 

infecções urinárias e genitais em criações com alta ocorrência de perturbações 

puerperais. 

A estreita relação anatômica entre o trato urinário e reprodutivo permite 

que os agentes etiológicos atinjam com relativa facilidade, por via ascendente o 

útero, no período do puerpério (DEE, 1992). BERNER (1978) registrou uma maior 

ocorrência de doenças puerperais em matrizes com diagnóstico de infecção 

urinária. 

Segundo PERESTRELO (1990) a ocorrência de cistite varia de dez a 

60% e depende do tipo de criação e a identificação de uma matriz com infecção 

urinária significa que pelo menos mais duas a quatro apresentam a doença. O 

número total de matrizes doentes em um rebanho está diretamente relacionado 

com o conjunto de fatores de risco presentes na granja.  

A possibilidade de ocorrência de infecção urinária também aumenta em 

granjas onde a freqüência de partos prolongados é alta. O parto prolongado pode 

ser conseqüência de uma cistite ou de uma coprostase. A infecção da bexiga 
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causa dor, principalmente quando na contração do reto e/ou bexiga, ocorrendo 

assim um aumento na duração do parto, predispondo que a taxa de 

natimortalidade se eleve (GLOAGUEN, 1983). 

MADEC et al. (1992) encontraram uma ocorrência de infecção urinária 

entre os grupos estudados que variou de 15% a 27,5% das matrizes no momento 

do parto. 

Os problemas relacionados com a infecção urinária, bem como a 

participação de agentes patogênicos, independentemente se ela é primária a 

infecção uterina ou não, foram descritos por SOBESTIANSKY et al. (1992) 

SOBESTIANSKY & DALLA COSTA (1995) e é o fator de maior importância na 

contribuição para a queda no desempenho da matriz suína nesta fase de 

produção. Os fatores relacionados pelo autor como sinais clínicos da infecção 

urinária são alteração do estado geral, apatia, queda no apetite, perda de peso, o 

animal levanta com dificuldade, permanece deitado boa parte do dia, 

principalmente nas matrizes em fase de lactação, levando assim a uma queda na 

ingestão de água e de alimentos provocando uma queda na produção de leite. 

Em rebanhos com alta incidência de problemas puerperais e de 

esterilidade, BERNER (1978) observou que em média 23,4% das porcas tinham 

infecção urinária crônica.   

A freqüência de casos de infecção urinária no período pré-parto pode 

ser justificada pelo aumento de microorganismos apatogênicos e patogênicos 

facultativos na porção caudal da vagina. Por ocasião do parto, pode ocorrer 

contaminação da vagina, da cérvix e do útero. Uma endometrite puerperal pode 

ser a fonte de infecção da bexiga, originando uma cistite puerperal. Infecções 

urinárias são relativamente freqüentes em granjas onde existe o auxílio ao parto 

sem os devidos cuidados de higiene (DALLA COSTA & SOBESTIANSKY, 1999). 

MADEC & DAVID (1983), WENTZ et al. (1986), WENTZ (1987) e 

PERESTRELO & PERESTRELO (1988) observaram estreita relação entre 

infecções genitais e alterações crônicas do trato urinário acompanhadas de 

bacteriúria em criações com alta ocorrência de perturbações puerperais. As 

perturbações puerperais caracterizadas por endometrites, mastite e agalaxia 

(MMA) podem trazer conseqüências sérias para a sobrevivência dos leitões e a 

futura vida reprodutiva da matriz. 
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HOY (2004) relatou que a taxa de prevalência da MMA (mastite, metrite 

e agalaxia) nas granjas variam consideravelmente entre 1% e 100% das matrizes. 

A hipogalaxia causada pela MMA pode promover um incremento de 4% a 5% na 

mortalidade dos leitões. O autor trabalhou com três granjas de suínos na 

Alemanha (100, 550 e 1000 matrizes) e utilizando como parâmetro patológico a 

temperatura corporal maior que 39,3oC associada aos sinais clinicos de queda no 

apetite e descarga vulvar encontrou, de um total de 5.818 leitegadas nas três 

granjas, uma frequência de matrizes positivas de 21,6%, 27,0% e 32,6% 

respectivamente. Além do incremento na mortalidade dos leitões o autor relatou 

um decréscimo no ganho de peso nos leitões aos 21 dias de vida da ordem de 

0,24 gramas por leitão, além de uma leitegada menor na próxima parição que 

variou de 0,25 a 0,36 leitões nascidos vivos / parto em relação as matrizes sem 

este transtorno puerperal. 

MADEC et al. (1992) relataram que a descarga vulvar estava presente 

em 56% das matrizes em um trabalho realizado em cinco granjas diferentes e 

descreveram ainda que o maior volume de descargas vulvares foi encontrado no 

segundo dia pós-parto. 

A ocorrência de infecção urinária apresenta correlação direta com a 

mortalidade de leitões até o momento do desmame e o peso da leitegada 

conforme demonstrado por PETERSEN (1980) que encontrou 24,2% de perdas 

em leitões amamentados por matrizes com infecção urinária antes e após o parto 

contra 10,4% de perdas em leitões amamentados por matrizes sem infecção 

urinária.  

Segundo TABAJARA et al. (1992), o custo do tratamento da infecção 

urinária com antimicrobianos, para cada matriz, foi de U$ 4,18. Porém, as perdas 

econômicas decorrentes da manifestação da síndrome, através dos índices 

produtivos foram maiores, pois um grupo tratado para a síndrome MMA obteve 

1,1% mais leitões nascidos vivos e 4,6% mais leitões desmamados além de 410 

gramas a mais por leitão desmamado no grupo tratado. 

A avaliação da presença da infecção urinária em um rebanho pode ser 

realizada através do exame físico-químico da primeira urina da manhã com tiras 

específicas, onde são avaliados alguns indicadores da presença da patologia 

(NAKAJIMA, 1984; GARCIA-NAVARRO, 1996). 
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Dentre as patologias associadas ao parto, a infecção do aparelho 

mamário (MMA), interfere fortemente na qualidade dos leitões a serem 

desmamados. Alguns fatores podem ser indicativos da presença desta patologia 

como a hipertermia, a palpação do aparelho mamário e a quantidade excessiva 

de alimento consumido principalmente nos primeiros três a quatro dias após o 

parto, justificando a avaliação proposta por MADEC et al. (1992) e AMARAL et al. 

(2000). A ocorrência de casos da síndrome MMA pode variar de 6,9% a 17,5% 

dependendo de vários outros fatores de risco encontrados nas granjas (MADEC 

et al., 1992).  

Segundo MADEC et al. (1992) que realizaram um estudo com 286 

matrizes que foram classificadas de zero a dez segundo cinco critérios, 

temperatura corporal pós-parto, descargas vulvares, consumo de ração, distúrbios 

nas glândulas mamárias e duração do parto. Os autores encontraram que o grupo 

com pontuação maior ou igual a seis, apresentava um maior número de leitões 

nascidos mortos (4% contra 11,6%) e uma taxa de mortalidade de leitões até o 

desmame mais alta (16,7% contra 21,2%). 

Para patologias multifatoriais, como é o caso das patologias do 

puerpério, os fatores de risco identificados não têm valor universal e nem 

permanente. Existe um importante efeito de rebanho exercido através das 

diferenças existentes na alimentação, no alojamento das matrizes, na genética 

usada e nas práticas de manejo peculiares a cada sistema de produção, 

indicando que os fatores de risco podem variar entre rebanhos e entre regiões 

distintas. Na prática, todos os fatores de risco já identificados devem ser levados 

em conta nas estratégias de controle (AMARAL et al., 2000). 

Na avaliação do estado nutricional da matriz, normalmente é utilizado o 

critério de classificação visual que pode ser realizado antes do momento do parto. 

AMARAL et al. (2000) e ABREU et al. (2004) relataram que aquelas matrizes com 

escore corporal visual (ECV) igual ou superior a 3,5, em uma escala de 1 (muito 

magra) a 5 (excessivamente gorda), podem apresentar um desempenho inferior 

nesta fase de produção. Os mesmos autores comentaram ainda sobre uma outra 

forma de se realizar a avaliação do estado nutricional da matriz, através da 

tomada de medida da espessura do toucinho.  
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Esta avaliação é realizada na posição denominada P2 (6,5 cm afastado 

da linha dorso-lombar sobre a última costela) e sugerem que matrizes com mais 

de 19 mm de espessura estariam predispostas a problemas no parto e no 

puerpério e ainda, matrizes com espessura de toucinho inferior a 15 mm podem 

contribuir para um maior número de leitões nascidos com baixo peso (BISCEGLI 

& FAVERO, 1996). 

A nível de campo este sistema de avaliação tem sido muito adotado 

(por meio de palpação dos ossos das vértebras lombares e costelas além da 

avaliação visual). Porém, AHERNE & FOXCROFT (2000) questionaram a 

validação deste tipo de avaliação em função da subjetividade da avaliação e 

assim, das variações existentes entre a espessura de toucinho (no ponto P2), e a 

classificação do escore corporal visual. Em três granjas diferentes fêmeas com 

ECV três apresentaram ET variando entre nove e 14 mm na granja A, de 11 a 28 

na granja B e de 11 a 27 na granja C.  

Os autores sugerem então que os programas alimentares sejam 

baseados no peso das matrizes e na avaliação da espessura de toucinho. 

A presença de problemas locomotores como aprumos defeituosos, 

lesões de casco, escoriações nos membros, artrites, entre outros pode ser o fator 

determinante para uma baixa produtividade da matriz. Segundo LOPEZ et al. 

(1997), as perdas econômicas relacionadas com problemas locomotores estão 

associadas com o aumento da taxa de natimortos e da taxa de mortalidade de 

leitões durante a lactação. As matrizes com problemas locomotores apresentam 

uma tendência à subnutrição ou pela dor ou pela incapacidade para obter uma 

quantidade satisfatória de alimento. Os mesmos autores relataram que no sistema 

confinado, devido às lesões nos cascos ou devido ao reduzido espaço ao qual 

são submetidas, muitas matrizes adotam a atitude de cão sentado, favorecendo a 

contaminação da vulva pelo contato direto com os próprios dejetos presentes 

sobre o piso. As infecções genitais podem ocorrer juntamente com infecções 

urinárias ou serem conseqüências delas. A má higiene, principalmente nos locais 

onde as matrizes habitualmente sentam, promove uma alta pressão de infecção 

no ambiente, possibilitando maior ocorrência deste tipo de enfermidade.  

A idade das matrizes também pode interferir no desempenho produtivo. 

Devido à idade, ocorre um enfraquecimento da musculatura da bexiga provocada 
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pela pressão do útero gestante. Os relaxamentos vulvar, vaginal e do esfíncter 

vesical ao longo de sucessivos partos, aliados ao aumento do peso e a redução 

de atividade física, predispõem os animais a infecções urinárias e a um parto mais 

prolongado podendo, assim, ocasionar um aumento na taxa de leitões nascidos 

mortos (SOBESTIANSKY et al., 1992). Além de mais velhas, as matrizes 

normalmente também são mais pesadas, o que segundo MADEC et al. (1992) 

representou o grupo que mais desgaste sofreu no momento do parto. 

Outros fatores de risco ligados à patologia do parto já foram 

identificados por diferentes pesquisadores e, também, devem ser considerados 

quando se deseja solucionar o problema num rebanho. De acordo com MADEC 

(1984) são comuns os problemas urinários em porcas e o baixo consumo de água 

tem implicação com esses problemas. A redução no consumo de água tem como 

conseqüência um menor número de micções e um período mais prolongado de 

presença de urina na bexiga, o que favorece a multiplicação bacteriana e a 

ocorrência de infecções urinárias. O consumo de água pode ser avaliado segundo 

o autor pela densidade da urina onde foi considerada como uma ingestão 

suficiente aquelas matrizes cuja urina apresentavam densidade menor que 1,011. 

Nos sistemas de produção intensiva de suínos no Brasil, MORÉS et al. 

(1998) estimou que entre 15% a 20% dos leitões nascidos vivos, morrem durante 

o aleitamento. As perdas econômicas estão relacionadas tanto com a matriz 

lactante como com o leitão. Estas perdas podem ser então minimizadas de 

acordo com o estado de saúde das matrizes no pós-parto. Fatores como 

presença de enfermidades no aparelho reprodutivo, urinário ou locomotor além do 

estado nutricional podem estar intimamente relacionados com o desempenho dos 

leitões até o desmame. 

Nos primeiros minutos após o nascimento, os leitões posicionam-se 

junto à glândula mamária, orientando-se pelos grunhidos da matriz bem como 

pelo contato com as cerdas da região abdominal da matriz, e também as cerdas 

sensoriais do focinho do leitão. Já nas primeiras mamadas os leitões dão 

preferência aos tetos torácicos, onde a liberação de leite ocorre mais 

rapidamente, e em maior volume, sendo seguidas em qualidade pelos tetos 

abdominais e inguinais que irão produzir mais leite durante o período de 

aleitamento. Além disto, a procura pelas tetas torácicas provavelmente está 
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relacionada ao fato dos leitões preferirem permanecer mais perto do grunhido da 

matriz lactante (McBRIDE, 1963; ELLENDORF et al., 1982; BÜRGER, 1993; 

FRASER, 1984). 

Por ocasião das primeiras mamadas ocorrem as primeiras brigas pela 

disputa dos tetos, alguns fatores como tamanho da leitegada e quantidade de leite 

produzido podem intensificar estas brigas. Os leitões mais pesados com maior 

necessidade de alimento disputam com os demais por uma glândula que produza 

mais leite, admite-se isto nos primeiros quatro a seis dias como uma forma de 

estabelecimento de hierarquia, o que deve ser interpretado como um 

comportamento biológico normal de animais que vivem em grupos (DE PASSILE 

& RUSHEN, 1988).  

As disputas entre os leitões lactentes nos primeiros dias podem 

provocar ferimentos na face dos leitões como em outras regiões do corpo, em 

função de seus dentes pontiagudos, gerando uma porta de entrada para agentes 

microbianos que podem desencadear doenças como: necrobacilose, eczema 

úmido e artrites. Além disto, durante os primeiros dias de lactação esses dentes 

podem também lesar os tetos ou a glândula mamária da matriz lactante, devido 

às brigas entre os leitões. As brigas são observadas com maior freqüência em 

leitegadas acima de 12 leitões, ou ainda por ocasião da transferência de leitões 

de uma matriz para outra (NECOECHEA & VALDEZ, 1982; BURGER, 1993; 

HUTTER et al., 1994; MAASS, 1995; MORÉS et al., 1998). Os leitões nascem 

com quatro dentes incisivos e quatro dentes caninos proeminentes. 

Historicamente o corte ou o desgate dos dentes dos leitões é realizado com o 

objetivo de prevenir potenciais prejuízos a saúde das matrizes e dos leitões, ou 

seja, acredita-se que a realização do corte ou desgaste dos dentes possa ajudar 

na prevenção de lesões ulcerativas na glândula mamária da matriz e na face dos 

leitões por ocasião das brigas que ocorrem entre eles (BECKER, 1992).  

Os leitões com dentes intactos podem lesar os tetos ou o úbere da 

matriz lactante causando graves problemas, pois as matrizes com ferimentos nos 

tetos tornam-se impacientes ou mesmo agitadas o que pode resultar em 

esmagamento de leitões. Ainda, o desconforto provocado pelos dentes intactos 

pode ocasionar uma relutância ou mesmo recusa da fêmea em permitir que os 

leitões mamem, comprometendo a alimentação e a sobrevivência dos mesmos 
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(BRANDÃO et al., 1981; NECOECHEA & VALDEZ, 1982; POND et al., 1991; 

SOBESTIANSKY et al., 1998).  

Por outro lado, o não corte dos dentes demonstrou ser vantajoso, 

diminuindo os riscos de enfermidades e estresse dos leitões, proporcionando um 

ganho de peso melhor durante o aleitamento, um menor índice de mortalidade, 

casos de mastite iguais com os animais de dentes cortados e lotes mais 

uniformes (BRANDÃO et al., 1981). 

Os resultados registrados por BRANDÃO et al. (1981), em um experimento 

realizado envolvendo 3.000 leitões comparando o desempenho de leitões com 

dentes cortados e não cortados. O índice de mortalidade dos leitões com dentes 

intactos foi de 5,2% e aqueles com corte dos dentes foi de 7,4%. 

Com o desenvolvimento do desgastador de dentes (Pigmatic 110®) os 

leitões tiveram uma menor taxa de inflamação da gengiva em relação aos animais 

cujos dentes foram cortados. O aparelho testado já é utilizado por um pequeno 

número de suinocultores e parece oferecer vantagens sobre o corte com o alicate 

(SOBESTIANSKY et al., 1998). 

No Brasil também existe uma preocupação por parte de pesquisadores, técnicos 

e produtores quanto influência do corte, não corte e desgaste dos dentes de 

leitões recém nascidos sobre a saúde da porca lactante e saúde e desempenho 

do leitão lactente. Neste contexto, SOUZA (2004) trabalhando somente com 

matrizes consideradas clinicamente saudáveis encontrou uma diferença 

significativa com relação ao número de animais com lesão nos dentes. Nos leitões 

com dentes intactos não encontrou nenhum caso de pulpite, nos leitões com corte 

dos dentes com alicate, 91,4% dos leitões apresentaram pulpite e aqueles com 

dentes desgastados somente 7,1%. 

No presente estudo a opção pelo desgaste dos dentes se deve a 

superioridade demonstrada por HUTTER (1993) e SOUZA (2004) em relação ao 

corte dos dentes, pois outros autores relataram sobre os prejuízos do corte dos 

dentes dos leitões quando o procedimento é realizado de forma inadequada. 

BURGER (1993) descreveu que quanto mais próximo da gengiva era realizado o 

corte dos dentes com alicate, mais freqüente foi à ocorrência de fraturas nos 

dentes e lesões na língua e gengiva, prejudicando sensivelmente o 

desenvolvimento dos animais.  
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. Objetivos 
 

Os objetivos deste trabalho foram verificar a influência do estado de 

saúde da matriz sobre o desempenho da leitegada e sobre a eficiência dos 

tratamentos com leitões com desgaste nos dentes e com manutenção dos dentes 

intactos, além de avaliar a perda de condição corporal durante a lactação. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1. Local e período de realização do estudo 
 

O estudo foi realizado em uma unidade de produção de leitões (UPL) 

localizada na microrregião de Goiânia, no período de junho a agosto de 2004. 

Esta unidade possuía 3.200 matrizes em produção, mestiças de Landrace x Large 

White, animais estes oriundos de plantéis de Granjas de Reprodutores Suídeos 

Certificados (Granjas GRSC). As matrizes produzidas por estas granjas são livres 

de doenças como a brucelose, doença de Aujeszky, tuberculose, sarna 

sarcóptica, rinite atrófica progressiva, pneumonia enzoótica, disenteria suína, 

pleuropneumonia e controladas para leptospirose e os exames referentes à 

monitoria sanitária são realizados semestralmente.  

Os programas de manejo, vacinação, nutricional, de limpeza e 

desinfecção e o programa de biossegurança não sofreram modificações e 

seguiram basicamente as recomendações descritas por SILVEIRA et al. (1998). 

Todas as informações referentes à produção da granja foram 

armazenadas e organizadas em um software específico denominado Pig Champ® 

4,05 (University of Minnesota, Minnesota) de onde foram extraídas as 

informações referentes ao histórico da matriz dentre outras.  

 

 

4.2. Seleção das matrizes 
 

No momento da seleção das matrizes, foram retiradas do Pig Champ®, 

as informações referentes ao histórico produtivo das mesmas. Não foram 

selecionadas as matrizes que tiveram um número de leitões nascidos vivos 

menores que dez ou que tiveram um número de leitões desmamados menor que 

nove em média. 

Também foram eliminadas do estudo matrizes que apresentavam 

qualquer alteração clínica evidente que pudesse comprometer que o período de 

lactação chegasse ao fim. 
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Dentre um número de 200 matrizes com ordem de parto entre três e 

cinco e com data provável do parto próxima, foram selecionadas 140 matrizes 

com suas respectivas leitegadas, sendo 30 em cada tratamento. 

Tanto as matrizes como os leitões foram manejados e submetidos às 

técnicas zootécnicas normalmente praticadas na granja. 

 

 

4.3. Parâmetros de classificação e distribuição dos tratamentos 
 

Os exames utilizados para a distribuição dos tratamentos foram 

realizados no período compreendido entre sete dias pré-parto e 24h pós-parto, de 

acordo com seu estado de saúde.  

No momento da transferência do setor de gestação para o setor de 

maternidade, todas as matrizes passaram por um exame clínico. 

 

 

4.3.1. Exame clínico 

 

Realizado de acordo com BOLLWAHNN (1965) e SCHULZE (1980) e 

SOUZA (2004), o qual consta de um exame de inspeção do animal em estação e 

em movimento, seguido do exame de palpação da pele, do aparelho mamário, 

dos cascos e das articulações. A inspeção da pele, articulações e cascos foram 

realizados com a matriz na sala de parto. As matrizes foram classificadas como 

clinicamente doentes quando apresentavam claudicação em qualquer intensidade 

ou lesões de casco ou articulares que comprometessem a locomoção.  

 

 

 

4.3.2. Temperatura retal 
 

A temperatura retal das matrizes foi verificada com termômetro clinico 

digital de marca BD®, cerca de 30 minutos após o primeiro arraçoamento matinal 
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e aproximadamente 24h após o parto, sendo considerado como estado febril 

quando acima de 39,6° C (STRAW et al., 1999; AMARAL et al., 2000). 

 

 

4.3.3. Exame da urina 

 

Foi realizado para identificar a presença de infecção urinária. Foi 

colhida a primeira urina da manhã, antes do arraçoamento, segundo metodologia 

descrita por SOBESTIANSKY et al. (1992), ALBERTON (1996), GARCIA-

NAVARRO (1996), MENEZES (2001). Imediatamente após a colheita, ainda na 

granja, as amostras de urina foram submetidas a exame físico e químico. No 

exame físico da urina, foram avaliados: 

 

 

a) Coloração 

 

Realizada através da observação macroscópica da urina em frasco 

transparente logo após a coleta (ALBERTON et al., 1997, PÔRTO et al., 2003, 

SOBESTIANSKY et al., 1995). 

 

 

b) Densidade 

 

Foi realizada através da utilização do refratômetro sendo considerados 

como valores normais aqueles compreendidos entre 1,010 e 1,040 (FERREIRA 

NETO et al., 1977; ALBERTON et al., 1997, PÔRTO et al., 2003, 

SOBESTIANSKY et al., 1995). 

O exame químico da urina foi realizado através da utilização das tiras 

específicas (Reagent Self-Stik®, Chungdo Pharm. CO. LTDA) com marcadores 

químicos para várias substâncias. Para a realização desta análise a tira foi 

introduzida por completo dentro da amostra. Após a retirada da tira da amostra, 

esta permaneceu sobre uma folha de papel toalha por um período de 30 

segundos para secar, onde a seguir, foi realizada a leitura dos marcadores 
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químicos comparando-os com o padrão de cores existentes no frasco 

(SOBESTIANSKY et al., 1992, ALBERTON, 1996, GARCIA-NAVARRO, 1996, 

ALBERTON et al., 1997, MENEZES, 2001 e PÔRTO et al., 2003). Os indicadores 

avaliados no exame de urina, de acordo com BARON (1980), COLES (1989), 

BRITT et al. (1992) e GARCIA-NAVARRO (1996) foram: pH, nitrito, proteínas, 

sangue. 

Nos casos de prova de nitrito com resultado negativo, foi realizada 

então a segunda prova, adicionando-se à sub-amostra de cinco ml, três gotas de 

nitrato de potássio (KNO3) a 5% e reavaliada para nitrito com as tiras específicas 

após um período de 4 horas (WENTZ et al., 1986; SOBESTIANSKY et al., 1995; 

ALBERTON et al., 1997 e PÔRTO et al., 2003).  

Foi considerada positiva para infecção urinária, somente aquelas 

matrizes que apresentaram no exame de urina, presença de odor amoniacal e 

positiva para nitrito e ou sangue, conforme recomendado por WENDT et al. 

(1990), SOBESTIANSKY & WENDT (1993), SOBESTIANSKY et al. (1995), 

ALBERTON (1996), PÔRTO et al. (2003). 

Foram consideradas como clinicamente saudáveis as matrizes que 

apresentavam ingestão normal de alimentos no período pré e pós-parto, 

movimentos normais no deslocamento quando na transferência da gestação para 

a maternidade, temperatura corporal abaixo de 39,7° C após o parto, sem 

alterações importantes na pele, sem alterações do aparelho mamário, sem 

alterações importantes no aparelho reprodutivo (presença de descargas vulvares 

patológicas), sem a presença de infecção urinária. 

Cerca de 24h após a conclusão do parto, foi realizada uma 

uniformização da leitegada e feita a distribuição uniforme de machos e fêmeas na 

mesma matriz com o objetivo de diminuir o efeito da castração. Neste momento 

todos os leitões foram pesados, utilizando-se uma balança tipo relógio com 

sensibilidade de 50 gramas, mossados e foi aplicado o tratamento correspondente 

(desgaste ou manutenção dos dentes intactos). 

Para o desgaste dos dentes, os leitões foram separados nos 

escamoteadores e individualmente eles tiveram a sua cabeça alojada na palma 

da mão, sendo introduzido o dedo indicador dentro da boca expondo os dentes 

para o desgaste. O desgastador utilizado foi o PIGMATIC® de alta rotação. 
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As matrizes com ordem de parto entre três e cinco foram distribuídas 

em quatro tratamentos diferentes sendo o tratamento um (T1), matrizes 

clinicamente saudáveis e respectiva leitegada com dentes intactos, tratamento 

dois (T2) matrizes clinicamente saudáveis e respectiva leitegada com dentes 

desgastados 24 horas após o parto, tratamento três (T3) matrizes clinicamente 

doentes e respectiva leitegada com manutenção dos dentes intactos, tratamento 

quatro (T4) matrizes clinicamente doentes e respectiva leitegada com desgaste 

dos dentes 24 horas após o parto.  

 

 

4.4. Acompanhamento clínico das matrizes lactantes e dos leitões lactentes 
 

Após a transferência das matrizes para a maternidade, estas foram 

inspecionadas diariamente até os primeiros sinais de parto. O parto foi 

acompanhado integralmente e foram anotadas, a duração do parto e se houve 

extração manual de leitões ou a utilização de qualquer medicamento. A partir do 

parto as matrizes foram examinadas segundo método de diagnóstico clínico 

descrito por BOLLWAHNN (1965) e SCHULZE (1980) adaptado, sendo anotado 

em ficha individual a temperatura retal da porca, o apetite, a ocorrência de 

corrimento purulento, a ocorrência de mamite e/ou agalaxia envolvendo uma ou 

mais mamas e se a porca foi tratada com antimicrobianos ou não (AMARAL et al., 

2000). Foram avaliadas a espessura de toucinho das matrizes no momento do 

parto e no momento do desmame. 

Em torno de 24 horas após o término do parto foi realizada a 

uniformização das leitegadas das matrizes envolvidas no experimento tomando-

se como critérios o peso, o tamanho e o sexo dos leitões. Desta forma, para os 

fins experimentais, cada matriz recebeu 11 leitões. As demais fichas de 

acompanhamento utilizadas são apresentadas nos anexos um, dois, três e quatro.  

 

QUADRO 1 - Ficha para coleta dos dados referentes ao parto e nos cinco 

primeiros dias após o parto 
GRANJA:                             SALA: DIA DO PARTO: 

                                                           MATRIZ  1 2 3 4 5 
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Interferência no parto      

Temperatura corporal da fêmea ½ h após 
alimentação pela  manhã 

     

Corrimento purulento *      

Apetite    Pouco (P)          

               Nada  (NA)      

Aplicação de ocitocina *      

Aplicação de antibiótico *      

Fonte: AMARAL et al., (2000)     *  Sim (S)   ou   Não (N) 

 

No sétimo dia pós-parto todos os leitões e todas as porcas foram 

avaliados para verificar a presença ou ausência de lesões faciais nos leitões e 

lesões no aparelho mamário das matrizes. 

 
 
4.5. Análise Estatística 

 

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado 

com quatro tratamentos e 140 repetições. 

Os dados produtivos foram submetidos, através do SAS, a análise de 

variância e teste T para comparação das médias, conforme descrito por 

SAMPAIO (1998). 

Para as comparações de ocorrência das lesões faciais nos leitões foi 

utilizado o teste de χ2 (Qui-quadrado).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na avaliação macroscópica da pele, 33,3% (22/66) das matrizes do T3 

e T4, apresentaram comprometimento cutâneo (descamação, cerdas eriçadas, 

lesões pele).   

Em relação à distribuição dos tratamentos, das 66 matrizes que fazem 

parte dos tratamentos T3 e T4, 68,2% (45/66) apresentaram algum tipo de 

comprometimento do aparelho locomotor e 31,8% (21/66) apresentaram 

claudicação. Estas alterações no aparelho locomotor são freqüentes nas 

explorações intensivas dos suínos, pois WALDMANN (2004) citou os problemas 

locomotores como o mais relevante problema de saúde em matrizes em produção 

de suínos.  

As descargas vulvares normalmente estão associadas à infecção 

urinária e hipertermia segundo MORES et al. (1998). No presente estudo, 9,1% 

(6/66) das matrizes do T3 e T4 apresentaram descargas vulvares antes do parto, 

porém, sem hipertermia e 15,2% (10/66) foram medicadas no período pós-parto 

para descarga vulvar, agora com manifestação do quadro de hipertermia. Das 

7,6% das matrizes com descarga vulvar pré-parto, 40% (2/5) apresentavam 

infecção urinária concomitantemente e das 15,2% com descarga vulvar pós-parto 

80% (8/10) apresentaram também infecção urinária. Considerando todo o grupo 

estudado, 14,3% (20/140) das matrizes foram positivas para infecção urinária. 

SOUZA (2004) relatou 35,71% das matrizes com infecção urinária em um estudo 

semelhante. 

Nos tratamentos T1 e T2 durante o período puerperal não foi 

observada nenhuma alteração comportamental nem patológica e as temperaturas 

corporais acompanhadas foram consideradas dentro dos parâmetros fisiológicos 

da espécie. As únicas alterações observadas foram descamações leves da pele e 

alterações menores no aparelho locomotor, porém sem claudicação.  

A distribuição das matrizes que foram selecionadas entre a ordem de 

parto três e cinco, não apresentou diferença significativa entre os tratamentos 

conforme Tabela 2. Segundo SOBESTIANSKY et al. (1998) uma diferença na 

ordem de partos das matrizes poderia influenciar no desempenho dos leitões 

durante a lactação. 
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Dentre as 140 matrizes acompanhadas o número médio de leitões 

nascidos vivos, mortos e mumificados bem como o número de matrizes em cada 

tratamento é demonstrado na Tabela 1.  

 

TABELA 1 – Média de leitões nascidos vivos, nascidos mortos e mumificados por 

parto das 140 matrizes selecionadas e distribuídas os quatro 

tratamentos e número de matrizes em cada tratamento em uma 

granja situada na microrregião de Goiânia – GO em agosto de 2004. 

 Tratamentos 

Parâmetros T1 T2 T3 T4 

Número de matrizes 34 40 34 32 

Média Nasc. Vivos / Parto 11,38 11,28 11,00 10,50 

Média Nasc. Mortos / Parto 0,559 0,436 0,824 0,594 

Média Mumificados / Parto 0,412 0,125 0,242 0,094 

 

Dentre as 140 matrizes, em 12 (8,6%), foram realizados os 

procedimentos do toque vaginal distribuídos da seguinte forma: T1 somente uma 

matriz, T2 seis matrizes, T3 seis matrizes e T4 somente uma matriz e em quatro 

casos o toque foi acompanhado pela utilização de ocitocina, conforme descrito 

por MORES et al. (1998).  

 

TABELA 2 – Ordem de parto média das 140 matrizes distribuídas nos quatro 

tratamentos em uma granja situada na microrregião de Goiânia – 

GO em agosto de 2004.  

Tratamento Ordem Parto Média 

T1 3,52a 

T2 3,55a 

T3 3,82a 

T4 3,56a 

 

Em relação à ordem de parto (OP), foram realizados toques em três 

matrizes OP3, nove na OP4. CAVALCANTI (1980) explica esta tendência de 
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aumento da duração do parto da primeira até a sexta parição em função de um 

relaxamento do tônus muscular e dos ligamentos uterinos, associados a um 

aumento no peso corporal da matriz, dificultando assim as contrações do parto. A 

Tabela 3 demonstra esta tendência relatada por CAVALCANTI (1980). 

Na espécie suína as complicações no momento do parto não são 

freqüentes, mas tendem a se intensificarem com o aumento na idade das 

matrizes bem como em situações de estresse que podem ser causadas por 

diversos fatores (MORES et al., 1998). 

 

TABELA 3 – Tempo de duração dos partos em minutos agrupados segundo a 

ordem de partos das 140 matrizes em uma granja situada na 

microrregião de Goiânia – GO em agosto de 2004.  

 

MADEC et al. (1992) relataram que 16% das matrizes tiveram uma 

duração do parto superior ou igual a cinco horas, o que foi classificado como um 

fator de risco importante para a sobrevivência dos leitões.  

A possibilidade de ocorrência de infecção urinária também aumenta em 

granjas onde a freqüência de partos prolongados é alta. O parto prolongado pode 

ser conseqüência de cistites ou coprostase (GLOAGUEN, 1983).  

 

TABELA 4 – Tempo de duração dos partos em minutos agrupados segundo o 

tratamento aplicado das 140 matrizes em uma granja situada na 

microrregião de Goiânia – GO em agosto de 2004. 

OP Número Parto Minutos 

3 64 175 (65 a 390) 

4 64 196 (75 a 455) 

5 12  223 (135 a 340) 

Tratamento Minutos 

T1 182 

T2 171 

T3 201 

T4 205 
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Alguns autores discutiram sobre a possibilidade de, em matrizes com 

problemas de saúde, a duração do parto ser maior. A infecção da bexiga causa 

dor principalmente quando na contração do reto e/ou bexiga, ocorrendo assim um 

aumento na duração do parto, predispondo que a taxa de natimortalidade se 

eleve (GLOAGUEN, 1983). No presente estudo esta evidência também apareceu 

conforme demonstrado na Tabela 4, onde as matrizes clinicamente doentes 

apresentaram uma duração de parto superior. 

As perdas em condição corporal são evidenciadas com maior 

intensidade no grupo das matrizes consideradas clinicamente doentes. Isto pode 

ser explicado em função do estado patológico em que os animais se encontram 

(SOBESTIANSKY et al. 1998). Outro provável fator que pode ter contribuído para 

um maior desgaste das matrizes clinicamente doentes é a dificuldade ou dor para 

que a fêmea se levante e conseqüentemente menor ingestão de alimentos.   

A avaliação corporal mostrou uma distribuição uniforme em relação à 

espessura de toucinho nos quatro tratamentos, no momento do parto. Porém a 

perda de condição corporal pode ser evidenciada na avaliação realizada no 

momento do desmame conforme apresentado na Tabela 5. 

 

TABELA 5 – Espessura média de toucinho (ET) das 140 matrizes no momento do 

parto e no momento do desmame e a variação dentro de cada 

tratamento com demonstração da perda de condição corporal 

entre o parto e o desmame de cada tratamento em uma granja 

situada na microrregião de Goiânia – GO em agosto de 2004. 

Obs: Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si 
(teste t para múltiplas médias a 5% de probabilidade) 

 

Tratamento ET (A) 
Parto média 

(mm) 

Variação 

(mm) 

ET (B) 
Desmame 

média (mm)

Variação 

(mm) 

A – B (mm)

T1 16,32 13-20 14,82 9-19 1,50a 

T2 16,43 13-23 15,20 10-18 1,23a 

T3 16,41 13-23 14,47 10-18 1,94b 

T4 17,00 12-23 14,53 9-19 2,47b 
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O número de leitegadas com manifestação clínica de um quadro de 

diarréia foi de 29 (20,71%) das 140 matrizes sendo, dez matrizes no T1, seis 

matrizes no T2, seis matrizes no T3 e sete matrizes no T4. Todos os leitões com 

sinais clínicos de diarréia foram tratados segundo rotina da granja. Não houve 

diferença significativa entre os tratamentos. 

Com o objetivo de evitar as lesões no aparelho mamário e de minimizar 

as lesões faciais nos leitões é que se preconiza o desgaste dos dentes dos 

leitões. PLONAIT & BICKHARDT (1997) descreveram sobre uma correlação 

positiva entre lesões por briga e tamanho da leitegada, relatou ainda, que as 

brigas entre leitões ocorrem principalmente durante a primeira semana de vida.  

A interferência da idade dos leitões no surgimento das lesões faciais, 

também foi descrita por ESTIENE et al. (2001), trabalhando com 17 leitegadas de 

fêmeas multíparas e 18 de primíparas, relataram uma diferença significativa entre 

leitões com desgaste de dentes e leitões com dentes intactos encontrando 65% 

mais lesões faciais no tratamento com dentes intactos na avaliação ao sétimo dia 

de vida. Porém quando a mesma avaliação foi realizada com 21 dias de vida dos 

leitões a diferença entre os tratamentos com relação às lesões faciais não foi 

significativa.   

Nos exames clínicos realizados nos leitões, foi encontrada diferença 

significativa em relação às lesões faciais, onde em 15,55% (109/701) dos leitões 

que permaneceram com os dentes intactos e 10,21% (72/705) nos leitões com 

desgaste dos dentes. Em duas matrizes do T3, aos sete dias, todos os leitões 

tiveram os dentes desgastados em função das lesões provocadas na face uns 

dos outros e das lesões no úbere da matriz lactante. 

Em trabalho realizado por SOUZA (2004) onde foram estudadas 21 

matrizes selecionadas segundo alguns parâmetros de saúde, o autor não 

encontrou diferença significativa no número de lesões faciais dos leitões entre os 

tratamentos nem no número de lesões no aparelho mamário das matrizes e 

atribuiu este achado a ausência de fatores de risco como sistemas contínuos de 

produção, má qualidade na higiene, leitegadas grandes, entre outros.  

BROWN et al. (1996) trabalhando com 49 leitegadas também 

encontrou um resultado semelhante no número de lesões faciais e no aparelho 

mamário entre os tratamentos, com desgaste de dentes e aqueles com 
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manutenção dos dentes intactos. Porém nestes dois trabalhos realizados, o 

número de nove leitões desmamados por matriz foi baixo, quando considerado 

um parâmetro de criações de alta performance. Outra consideração importante, 

os dois autores trabalharam somente com matrizes consideradas clinicamente 

saudáveis.   

AMARAL et al. (2000) sugeriu que, matrizes em fase de lactação com 

problemas de saúde, têm sua produção de leite diminuída e REESE et al. (1999) 

sugeriram que as lesões faciais provocadas em leitões com manutenção dos 

dentes intactos podem ser mais prevalentes quando amamentados por matrizes 

que tem baixa produção de leite.  

Fatores de risco como leitegadas grandes, desgaste inadequado do 

ápice dos dentes, transferências de leitões entre leitegadas, higiene deficiente, 

sistemas contínuos de produção são descritos por SOBESTIANSKY et al. (1998) 

e SOUZA (2004) como fatores de risco para o aparecimento das lesões faciais 

nos leitões. O número médio de leitões desmamados em cada tratamento, bem 

como a idade média ao desmame é apresentada na Tabela 6. 

 

TABELA 6 – Número médio de leitões desmamados e idade ao desmame dos 

leitões, em cada tratamento aplicado, em uma granja situada na 

microrregião de Goiânia – GO em agosto de 2004. 

Tratamento N° leitões Desm. Idade Desm 

T1 9,76 a 17,21a 

T2 10,18 a 17,28 a 

T3 10,21 a 16,71 a 

T4 10,00 a 17,25 a 

Obs: Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si 
(teste t para múltiplas médias a 5% de probabilidade) 

 

Os fatores de risco podem interferir na manifestação das lesões faciais. 

A Tabela 7 demonstra a diferença encontrada quando cada tratamento foi 

analisado individualmente em relação ao exame clínico realizado aos sete dias de 

vida dos leitões.   

 



 

 

25

TABELA 7 – Freqüência de lesões faciais nos 1.406 leitões distribuídos nos 

tratamentos um, dois, três e quatro no exame realizado aos sete 

dias de vida em uma granja situada na microrregião de Goiânia – 

GO em agosto de 2004. 

Tratamentos Número leitões com lesão facial (%) 

T1 33/332 9,94a 

T2 48/407 11,79a 

T3 63/347 18,15b 

T4 37/320 11,56a 

Obs: Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si 
(teste de qui-quadrado a 5% de probabilidade) 

 

O tratamento que apresentou um maior número de lesões faciais, o T3, 

é justamente o tratamento onde os leitões permaneceram com os dentes intactos 

e foram amamentados por matrizes consideradas clinicamente doentes. Então, o 

número de lesões faciais significativamente maior, pode ser explicado em função 

da menor produção de leite pela matriz clinicamente doente e conseqüentemente 

de uma maior disputa dos leitões pelos tetos. A diferença encontrada entre os 

tratamentos e o T4, mostram que a prática do desgaste dos dentes desde que 

bem aplicada reduz as lesões faciais nos leitões amamentados por matrizes 

consideradas clinicamente doentes.  

MACHADO & FONTES (2004) descreveram que o prejuízo no 

desenvolvimento dos leitões pode ser provocado pela ativação do sistema imune, 

além da dor e do desconforto oral provocados pelas lesões.  

Os dados referentes ao desempenho dos leitões dos quatro 

tratamentos estão apresentados na Tabela 8.  

Buscando condições semelhantes às de rotina da produção, os quatro 

tratamentos tiveram como início 11 leitões por matriz. Uma exceção feita às 

condições rotineiras de produção foi a seleção em relação ao número de tetos, 

pois neste estudo cada leitegada tinha a sua disposição pelo menos, 11 tetos 

viáveis, e nos sistemas produtivos muitas vezes o número de leitões de uma 

leitegada supera o número de tetos viáveis. A taxa de perda de leitões foi de 

11,23%, 7,50%, 6,82% e 9,70% nos tratamentos T1, T2, T3 e T4 

respectivamente. A maior perda ocorrida no tratamento T1 foi devido a 
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manifestação de um quadro clínico de diarréia mais severo onde 14 leitões 

tiveram de ser removidos das matrizes.   

 

TABELA 8 – Peso médio inicial e final, ganho de peso médio (GPM) por leitão 

desmamado e ganho de peso médio diário (GPD) dos leitões 

submetidos aos quatro tratamentos na microrregião de Goiânia 

durante o período de junho a agosto de 2004. 

Tratamento 
Peso Médio Inicial 

(kg) 
Peso Médio Final 

(kg) 
GPM 
(kg) 

GPD  
(kg) 

T1 1,8369 a 5,0549 a 3,22 a 0,1884 a 

T2 1,9355 a 5,2304 a 3,30 a 0,1910 a 

T3 1,8488 a 4,9102 a 3,06 a 0,1812 a 

T4 1,8646 a 5,1062 a 3,24 a 0,1907 a 

Obs: Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente entre si 

(teste T para múltiplas médias a 5% de probabilidade). 

 

O ganho de peso médio dos leitões não foi diferente em relação aos 

quatro tratamentos. Isso talvez possa ser explicado em função de um ganho 

compensatório dos leitões amamentados pelas matrizes dos tratamentos T3 e T4 

uma vez que, cerca de 15% das matrizes, receberam tratamento com 

quimioterápicos após o parto, em função da presença de descargas vulvares. 

Este tratamento pode ter modificado a condição da matriz de clinicamente doente 

para clinicamente saudável considerando aspectos como presença de infecção 

urinária, presença de artrites, entre outros problemas interferindo assim no 

desenvolvimento dos leitões. Outra possibilidade seria a idade média do 

desmame que no presente trabalho ficou próxima aos 17 dias. Nesta fase, dos 15 

aos 21 dias de lactação, o ganho de peso dos leitões é progressivo e intenso e 

conseqüentemente as exigências por alimento também, provocando um aumento 

na competição pelo alimento. Como os leitões foram desmamados antes dos 21 

dias a expressão máxima do ganho de peso não pode ser evidenciada. Ainda 

assim, os leitões com dentes intactos amamentados por matrizes consideradas 

clinicamente doentes, tiveram um desempenho inferior ao T1 (leitões com 

manutenção dos dentes intactos, porém com matrizes consideradas clinicamente 
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saudáveis) de 160 gramas e de 240 gramas por leitão, em relação ao melhor 

desempenho T2 (leitões com desgaste de dentes e amamentados por matrizes 

clinicamente saudáveis).  

LARRIESTRA & DEEN (2004) em estudo realizado em 215 matrizes 

comparando a taxa de sobrevivência dos leitões em relação ao peso ao nascer 

encontraram um efeito matriz substancial. Este efeito pode ser atribuído à 

habilidade materna, mas também pode estar vinculado ao estado de saúde da 

matriz lactante.  

PETERSEN et al. (2004) trabalhando com 59 rebanhos (população 

entre 257 e 1635 animais) avaliaram a correlação do exame clínico de uma 

amostra de 30 animais em cada rebanho com a prevalência das doenças 

presentes neste rebanho. A conclusão do trabalho é que o exame de apenas 30 

animais apenas resultou em uma pobre classificação de rebanhos livres de sinais 

clínicos e também pobre para estimativa de doenças nos rebanhos.   

Levando-se em consideração o aspecto das matrizes e o grande 

desgaste destas no período final de lactação, sugerimos que se a idade ao 

desmame fosse elevada para 21 dias de vida, as diferenças entre os tratamentos 

se acentuaria e consequentemente os leitões do tratamento três teriam o ganho 

de peso prejudicado ainda mais. 
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6. CONCLUSÕES 
 

De acordo com a metodologia aplicada e os resultados apresentados 

neste estudo pode-se concluir que: 

 

1) Leitões amamentados por matrizes consideradas clinicamente doentes, tem 

maiores chances de apresentar lesões faciais do que leitões amamentados por 

matrizes clinicamente saudáveis. 

2) O desgaste dos dentes de leitões de matrizes clinicamente doentes demonstrou 

ser um processo eficiente como medida de controle para as lesões faciais 

provocadas por brigas entre os leitões  

3) Não houve diferença entre os tratamentos em relação ao ganho de peso médio, 

ganho de peso diário e peso médio final dos leitões. 

4) Matrizes consideradas clinicamente doentes tiveram uma maior perda de 

reservas corporais durante o período de lactação. 
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