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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar as principais sintomatologias relacionadas ao 
descarte de porcas, baseado no levantamento de dados obtidos em granja suinícola localizada na região 
centro-oeste do Brasil. Através deste estudo é possível observar que a maior causa de descarte no 
plantel se dá por falhas reprodutivas, tendo a descarga vulvar (26,06%) como sintomatologia mais 
evidente e estando diretamente relacionada às infecções urinárias. Entre os problemas em membros 
locomotores o aprumo defeituoso é a causa mais recorrente de descarte de matrizes suínas. Em sua 
conclusão, o estudo aponta as falhas reprodutivas como principais causas de descarte de fêmeas suínas 
em reprodução e que grande parte desse elevado número de descartes se deve à falha humana tanto na 
detecção do problema, quanto na estruturação da granja e do manejo aplicado ao sistema de criação. 
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ABSTRACT 

The objective of the present article is to describe the main symptomatology related to the disposal of 
sows, based on the data collection of swine grange located in the Midwest of Brazil. Through this article 
it’s possible to observe the vulvar discharge (26,06%) as the most important cause of sows disposal as a 
reproductive failure, being closely related to urinary infection. Between the main locomotors cause angular 
deformities is the most recurrent cause of sows disposals.  In its conclusion, this article presents 
reproductive failure as principal cause of sows disposals and the most part of this high number is due to 
human error both in an error detection, farm structure and management of production system. 
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INTRODUÇÃO 

A carne suína é importante do ponto de vista mundial por dois fatores: por ser 

uma excelente fonte de proteína animal e em relação ao seu alto consumo per capita. 

Além disso, chama a atenção por dois motivos primários: pela facilidade e alta 

capacidade de reprodução dos suínos, como também pela possibilidade de poderem 

ser produzidos em pequenas propriedades. 

O Brasil está entre os quatro maiores produtores mundiais de carne suína, atrás 

da China, União Europeia e Estados Unidos, possui atualmente um rebanho com mais 

de 39 milhões de cabeças, com um número de matrizes que se aproxima de 2,4 

milhões, sendo aproximadamente 67% criadas em sistemas de confinamento altamente 

tecnificados (ABCS, 2011). Devido a essa intensa demanda por carne suína, o fluxo de 

produção teve que aumentar, bem como a capacidade técnica de produção, sanidade e 

reprodução e, consequentemente, as técnicas de manejo, como por exemplo, descarte 

e reposição de matrizes; a meta recomendada atualmente de descarte é de 40%, sendo 

35-36% de descarte voluntário e de 3-5% de descarte involuntário (VARGAS, et al., 

2011). Muito disso se deve ao fato de grande parte do plantel ser composto por fêmeas 

jovens, que têm maior predisposição a falhas reprodutivas (LUCIA et al., 2007). A 

remoção da matriz em um plantel só se dá por duas formas: a involuntária, que ocorre 

quando o animal morre, ou voluntária nas demais situações, nas quais a decisão da 

remoção da fêmea é tomada em virtude da condição física do animal, de seu estado 

sanitário ou de seu desempenho reprodutivo. Entre as principais causas de descarte 

destacam-se as falhas reprodutivas, seguidas de problemas locomotores, idade, nível 

de produção e mortalidade destas fêmeas (SABALLO et al., 2007). 

Portanto, o objetivo deste trabalho é caracterizar as principais sintomatologias 

relacionadas ao descarte de fêmeas suínas em reprodução. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em uma granja suinícola localizada no Programa de 

Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF), divisa de Goiás e Distrito Federal, 

no período de Outubro de 2010 a Março de 2012. Essa propriedade tem como 

característica ser umas das maiores produtoras de suínos do DF e a primeira no Brasil 

a adquirir maquinário de alimentação individual por meio de controle eletrônico. A 

granja possui atualmente 1250 matrizes que são manejadas no Princípio de Três Sítios, 

ou seja, as porcas em anestro e cio são separadas em baias individuais, após 20 dias 

da inseminação artificial são encaminhadas para a instalação de gestação coletiva com 

alimentação individual, e só próximo ao terço final da gestação são encaminhadas à 

maternidade, finalizando as três fases de produção. A detecção do cio é feita duas 

vezes ao dia, através de reflexo de tolerância ao homem e pela presença do cachaço. 

Todos os dados da granja contidos nesse trabalho foram coletados por funcionários 

treinados, supervisionados por um Médico Veterinário. O software utilizado para as 

máquinas de arraçoamento de fêmeas suínas em gestação é o Pig Manager, e o 

gerenciamento de todas as demais atividades da propriedade é feito pelo software 

Agriness Multiplicadora S2. As variáveis – que foram analisadas de forma percentual, 

caracterizando, assim, o levantamento proposto por esse estudo por este software – 

foram: Descarga Vulvar, Repetição de Cio, Baixa Produtividade, Fraqueza, Aprumo 

Defeituoso, Anestro, Manqueira, Aborto, Falsa Gestação, Machucados, Problemas de 

Casco, Mastite,Artrite, Descoberta Vazia e Outras Causas. 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

Os dados observados no presente estudo podem ser analisados e interpretados 

na tabela 01. 

Tab. 01 – Avaliação da distribuição das causas de descarte de fêmeas suínas em 
reprodução. 

 

Causa Descartes Distribuição 

Descarga Vulvar 215 26,06% 
Repetição de Cio 113 13,70% 
Baixa Produtividade 73 8,85% 
Fraqueza 71 8,61% 
Aprumo Defeituoso 60 7,27% 
Anestro 43 5,21% 
Manqueira 36 4,36% 
Aborto 31 3,76% 
Falsa Gestação 17 2,06% 
Machucados 12 1,45% 
Problemas de Casco 6 0,73% 
Mastite 5 0,61% 
Artrite 5 0,61% 
Descoberta Vazia 5 0,61% 
Outras Causas 133 16,125 

TOTAL 825 100,0% 

 

Através dos dados fornecidos pela tabela 01, verificamos que a taxa de 

descarte e reposição de matrizes da granja no período estudado (17 meses) é de 66% 

(825), totalizando uma reposição média mensal de 48,5 fêmeas, que, em um ano, 

totaliza um valor médio de 582,3 fêmeas, representando, resumidamente, uma taxa 

anual de descarte de 46%, o que está próximo aos dados obtidos por Moreira (2006), 

que variam de 35 a 50%. Taxas de reposição elevadas dentro de uma granja 

representam diminuição da eficiência reprodutiva, já que uma grande parte do plantel 

de matrizes será composto por fêmeas jovens com reduzido número de partos 

(TARRÉS et al., 2006). Na tabela 01 é possível observar a taxa de descarga vulvar de 

26,06% como a principal causa de descarte de fêmeas suínas do plantel, estando entre 

os sinais mais evidentes de perturbações uterinas em porcas. Em estudo similar 

realizado pela EMBRAPA, Alberton et al. (1997), detectou 22,2% de prevalência de 

infecção urinária em porcas gestantes em confinamento, intimamente ligado à presença 
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de corrimentos. Do total de fêmeas que apresentam essa sintomatologia, mais de dois 

terços poderão apresentar problemas de fertilização ou de falsa gestação pós-

cobertura, levando a perdas de mais de 20% da taxa de fertilidade (MUIRHEAD et al., 

1986). Em segundo lugar, no presente estudo, dos principais sinais clínicos que levam 

ao descarte de matrizes está a repetição de cio em 13,70%. Em condições normais, 10 

a 20% das porcas cobertas durante o primeiro cio pós-desmame costumam retornar ao 

cio até 28 dias pós-cobrição. Por outro lado, ao redor de 12% dos descartes de porcas 

abatidas após o desmame são devidos às repetições de cio (VARGAS et al., 2007). 

Dos problemas locomotores observados neste levantamento, o aprumo 

defeituoso (7,27%) ocupa a primeira posição, sendo, assim, a principal causa de 

descarte por afecções do aparelho locomotor. Estudos realizados por Patterson et al. 

(1996) e Trujillo (2003) apresentaram percentagens próximas a 18% e atribuem esse 

elevado valor ao tipo de piso das granjas, às condições e à maneira em que as 

instalações foram projetadas. Todas essas perdas observadas implicam no aumento do 

custo por leitão desmamado. Desses descartes, 55% eram fêmeas primíparas ou com 

dois partos realizados. 
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CONCLUSÃO 

Através dos dados obtidos neste estudo, podemos concluir que: 

As falhas reprodutivas continuam sendo as principais causas de descarte de 

fêmeas suínas em reprodução; 

O elevado número de descartes por esse motivo se deve, em parte, a falha 

humana, tanto na identificação do problema quanto por erros de manejo e na 

estruturação da granja;  

Entre as principais causas de descarte relacionadas às falhas reprodutivas, 

observa-se a descarga vulvar (26,06%) como sintomatologia mais evidente, estando 

diretamente relacionada às infecções urinárias;  

Entre os problemas em membros locomotores, o aprumo defeituoso é a causa 

mais recorrente de descarte de matrizes suínas. 

Novos trabalhos devem ser realizamos no intuito de melhorar as informações 

sobre o desempenho reprodutivo das fêmeas no contexto do descarte e das taxas de 

reposição destas unidades produtoras suinícolas. 
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