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Avanços genéticos incrementaram o número de leitões produzidos por parto por matriz suína, o 

que alterou sua fisiologia, comportamento e manejos produtivos. Nos sistemas modernos o 

objetivo é garantir a produtividade, reduzindo o trabalho e perdas energéticas dos animais, 

porém, tais características podem interferir negativamente em fatores comportamentais e de 

bem-estar animal.  Fêmeas confinadas tendem a redirecionar suas atividades de formação do 

ninho para outros comportamentos, como: tentativas de escavar o piso, morder barras, fuçar 

partes da baia, comedouro e bebedouro, numa sinalização de que tal repertório comportamental 

compromete o bem-estar das pré-parturientes em razão de sua conduta ser influenciada pelo 

sistema de criação. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da suplementação 

energética sobre o comportamento de fêmeas suínas no pré-parto. Para o experimento, foram 

utilizadas 20 matrizes suínas híbridas gestantes da linhagem Camborough 25
®
, em delineamento 

inteiramente casualizado com dois tratamentos, TC controle (n=10) e TS com 500 g de 

suplementação energética (n=10) no período pré-parto. Os partos foram induzidos com a 

utilização de análogo de prostaglandina F2α, administrado aos 114 dias de gestação. Após 18 

horas da administração do indutor de parto, as fêmeas do grupo TS receberam a suplementação 

energética. As matrizes foram avaliadas quanto ao seu comportamento por meio de etograma, 

com observações individuais iniciadas logo após indução do parto, a cada dez minutos, durante 

24 horas. Os dados comportamentais foram analisados utilizando o procedimento NPAR1WAY 

do SAS, pelo teste de Kruskal-Wallis a 5% de probabilidade. Não foram observadas diferenças 

para os comportamentos fisiológicos e de postura, com exceção do comportamento dormindo, 

que apresentou tendência (P=0,086) em ser maior para as fêmeas do grupo TS, demonstrando 

que a suplementação energética manteve as fêmeas mais tranquilas antes do parto. Em ambos os 

tratamentos sinais de desconforto foram observados, contudo as matrizes do grupo TC 

apresentaram maior frequência de comportamentos estereotipados: vocalização, aerofagia, falsa 

mastigação e manuseio excessivo da barra de contensão. A redução nos comportamentos 

estereotipados está relacionada a diversos fatores, e tais comportamentos podem ser mais 

aparentes quando o ambiente é restrito, podendo ser amenizados com o aumento de fibra na dieta 

e com alimentação mais frequente, pois garante a saciedade das matrizes. A maior frequência de 

falsa mastigação e aerofagia está relacionada ao maior período de jejum, que associado ao tipo 

de instalação causa maior grau de estresse aos animais. A alimentação é o fator principal no 

manejo reprodutivo de fêmeas de alta prolificidade para uma parição bem-sucedida, dessa forma 

a suplementação energética no pré-parto mostra se uma tecnologia viável no sentido de 

minimizar os efeitos de frustração causados pelo sistema de confinamento das matrizes. 

Fornecendo um bolus energético no periparto, pode-se garantir níveis mais elevados de glicemia 

e consequentemente maior bem-estar das fêmeas devido à saciedade. Em conclusão, o 

fornecimento de suplemento energético no pré-parto para matrizes suínas beneficia o bem-estar 

das fêmeas parturientes. 
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