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A hiperprolificidade das matrizes suínas é uma característica desejável. No entanto, com o maior 

tamanho de leitegada observa-se maior variabilidade do peso dos leitões nascidos bem como há 

uma maior demanda energética da matriz. Dessa forma, objetivou-se avaliar se a suplementação 

energética no pré-parto pode beneficiar a cinética do parto e desempenho dos leitões ao 

nascimento. Foram utilizadas 80 matrizes suínas híbridas gestantes e suas respectivas leitegadas 

em um delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), no período de pré-parto 

distribuídos aleatoriamente em dois tratamentos, TC- tratamento controle, (n=40) e TS - com 500 

g de suplementação energética (n=40) composta por 50% de ração lactação e 50% de açúcar, a 

suplementação foi realizada em média oito horas antes do início do parto. As variáveis 

analisadas foram referentes à cinética de parto, tempo da última refeição até o início do parto 

(TDUA), características da leitegada, ganho de peso dos leitões nas primeira 24 horas (GP) e 

para a análise da glicemia foram selecionadas, aleatoriamente, seis matrizes de cada tratamento, 

nas quais foram realizadas coletas de sangue após o nascimento do primeiro leitão seguida de 

coletas de hora em hora até a sexta hora. Todas as variáveis foram testadas quanto a normalidade 

pelo teste de Shapiro-Wilk, utilizou-se o procedimento MIXED do SAS, e as médias foram 

comparadas pelo teste de T com P <0,05. O TDUA foi menor (P<0,0001) para as fêmeas do 

grupo TS. Os valores de glicemia não apresentaram diferença para a hora de coleta, no entanto, 

os tratamentos afetaram (P=0,019) o nível glicêmico, no qual o fornecimento de suplemento 

energético antes do parto mostrou-se eficaz por garantir níveis de glicose de 62,38 mg/dl, 

representando uma elevação de 27,20% comparado ao grupo controle. Há com isso, uma relação 

de dependência entre TDUA e o nível glicêmico. A maior glicemia favorece o processo de parto 

pela maior disponibilidade de energia para a fêmea, neste sentido pode minimizar a 

natimortalidade (P=0,077) em relação ao grupo controle. Não foram observadas diferenças para 

a duração do parto, assistência ao parto e intervalo de nascimento, no entanto, as fêmeas do 

tratamento TS apresentaram menores valores para todas essas variáveis sendo que partos mais 

curtos diminuem a possibilidade de ocorrer anóxia fetal. Fato que pode ser comprovado pela 

maior vitalidade dos leitões do grupo TS os quais apresentaram menor tempo para realizar a 

primeira mamada (P=0,0016) e maior ganho de peso (P=0,013) nas primeiras 24h. Conclui-se 

que o fornecimento do suplemento energético no pré-parto para fêmeas suínas melhora o 

desempenho do parto e dos leitões.  
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