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A suplementação com agonistas β2-adrenérgicos como a ractopamina (Rac) dos 25 aos 50 dias 

da gestação é uma alternativa para melhorar o desenvolvimento muscular fetal (Hoshi et al., 

2005) e aumentar o peso ao nascimento (Garbossa et al., 2015). No entanto, a hiperprolificidade 

das porcas tem se tornado um fator limitante do desenvolvimento fetal e peso ao nascimento. A 

maior restrição de espaço uterino tem sido associada a uma maior mortalidade fetal, maior 

duração do parto e menor vitalidade dos leitões. Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar 

os efeitos da inclusão de 10mg e 20mg de RAC, dos 25 a 50 dias da gestação sobre o 

desempenho da matriz e a vitalidade dos leitões. O experimento foi conduzido nas instalações 

experimentais do Laboratório de Pesquisa em Suínos (FMVZ/USP), utilizando-se 41 matrizes 

suínas (Large White x Landrace) divididas em 3 tratamentos: RAC20: 20 mg de Rac; RAC10: 10 

mg de Rac; CON: controle (Sem Rac). O período de tratamento foi dos 25 aso 50 dias da 

gestação. O desempenho reprodutivo das fêmeas foi avaliado usando o peso médio ao 

nascimento dos leitões (PLN), peso total da leitegada (PTL) e a porcentagem de leitões com 

baixo peso ao nascimento (<800g e <1000g) de acordo com a prolificidade das fêmeas (baixa, 

<14 leitões nascidos totais; alta, >14 leitões nascidos totais). A vitalidade foi avaliada utilizado o 

teste Apgar modificado por Motta-Rojas (2005). Os leitões foram classificados segundo a 

pontuação do Apgar em vitalidade baixa (VTB), média (VTM) e vitalidade alta (VTA) de acordo 

com (Trujillo et al., 2011). Foi utilizado delineamento em blocos casualizados considerando a 

ordem de parto e a sala (seis grupos) como bloco (SAS, 2013). Foram utilizados contrastes 

ortogonais sendo: C1 = Contraste 1: controle × adição de Rac; C2 = Contraste 2: 10 mg/kg × 20 

mg/kg, o nível de significância foi de 5 %. O PTL foi 7,1 kg maior e o PLN foi 0.261 kg menor 

em fêmeas de alta prolificidade comparado com fêmeas de baixa prolificidade (P<0,01). Foi 

observada uma tendência (C1; P = 0,065) a maiores PLN, nos grupos Rac, sendo 17 % e 1,7 % 

maior em fêmeas de baixa e alta prolificidade respectivamente, comparado com o grupo 

controle. A porcentagem de leitões de baixo peso (< 800 g e < 1000 g) não diferiu entre os 

tratamentos (P > 0,05). Os efeitos positivos da suplementação de Rac no PLN são menores em 

fêmeas de alta prolificidade sugerindo-se que a maior restrição no espaço uterino diminui o 

desenvolvimento fetal e o PLN (Foxcroft, 2007). A porcentagem de leitões com VTA e VTM 

não diferiu entre os tratamentos (P > 0,05). A porcentagem de leitões com VTB aumentou 2,4% 

nos grupos Rac (P < 0,05). Os leitões de VTB podem apresentar os maiores pesos ao nascimento 

devido as maiores dificuldades na passagem pelo canal do parto (Trujillo et al. 2011), neste 

experimento, houve uma tendência (P = 0,06), na qual, o peso ao nascimento foi superior nos 

leitões nascidos de fêmeas suplementadas com Rac. Em conclusão, a suplementação de 10 e 20 

mg/kg de Rac na dieta de fêmeas suínas durante os 25 a 50 dias da gestação: (1) tem efeitos 

positivos no peso ao nascimento, porém esse efeito diminui com o aumento de número de leitões 

nascidos, (2) pode aumentar a porcentagem de leitões com vitalidade baixa.  O presente trabalho 

foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001; A Ourofino Saúde Animal concedeu o produto 

Ractosuin® para realizar o experimento. 
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