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Como manter a produção de leite com o estresse calórico

MATÉRIA TÉCNICA

Garantir o bem estar animal na suinocultura é o objetivo e o desafio diário dos técni-
cos e, dentre as variáveis ambientais, a temperatura é a que mais afeta o bem estar 
dos suínos. 

Os suínos são animais homeotermos, ou seja, controlam sua temperatura interna 
quando submetidos a variações de temperatura. Entretanto, apresentam o sistema 
termorregulador pouco desenvolvido, sendo sensíveis ao frio quando jovens e sensí-
veis ao calor quando adultos. Além disso, possuem poucas glândulas sudoríparas na 
pele, os tornando menos eficientes na resposta ao calor. Quando fora da sua zona de 
termoneutralidade, ocorrem reações para o auxílio do controle desta temperatura, 
como aumento de fluxo sanguineo na pele, aumento da frequência respiratória e mo-
dificações no metabolismo. Tais processos requerem energia, afetando o desempe-
nho.

Maternidade

Como leitões e matrizes apresentam categorias com zona de conforto térmico dife-
rentes, a maternidade é o setor onde está o maior desafio do estresse calórico. Na 
mesma instalação tem-se os leitões, para os quais o conforto térmico é entre 33 – 
27oC (leitão 1 a 8 kg peso vivo) e matrizes, com conforto térmico entre 15 – 17oC. 

Nas fêmeas, o reflexo do estresse calórico é a perda de condição corporal pela maior 
mobilização de gordura e massa corporal devido à redução do consumo alimentar. Foi 
verificado que em ambiente acima de 20oC, as matrizes  já apresentam queda no con-
sumo de ração. O baixo consumo terá consequência na produção de leite,  resultando 
em baixa performance dos leitões lactantes, com reflexo no desempenho nas fases 
seguintes. 

Estresse Calórico x Cortisol x Cromo

Em situações de estresse calórico tem-se a produção do cortisol (hormônio do 
estresse), cuja função é aumentar o açúcar no sangue para ajudar o metabolismo. 
Níveis altos de cortisol inibem a função reprodutiva e aumentam a frequencia respira-
tória e fluxo sanguineo para coração, pulmão e cérebro. Consequentemente, há 
menor consumo e digestão da ração.

O cromo é um mineral com função relacionada ao metabolismo da glicose. Potencia-
liza a ação da insulina e com isso há maior e melhor entrada de glicose para as células, 
principalmente as musculares. Outro papel importante do cromo é a redução nos 
níveis de cortisol, principalmente em situações de estresse calórico.

Foi realizado um experimento desafiando leitões com injecões de lipossacarídeo de E. 
coli e verificado os níveis de cortisol sanguineo. Nos grupos desafiados houve aumen-
to dos níveis de cortisol em relação ao grupo controle (desafio com solução salina), 
entretanto o grupo desafiado que consumiu cromo durante 15 dias antes manteve os 
níveis de cortisol sanguíneo menores (p<0,05) em relação ao grupo desafiado sem 
cromo (Figura 1).

Como o cromo de origem vegetal está na forma complexa e, assim, não disponível 
para o animal, é necessário a suplementação via ração, sendo a forma orgânica a mais 
indicada, pois pouca quantidade de cromo é armazenada no organismo, e em situação 
de estresse, necessita de rápida mobilização.

Entretanto, nem todas fontes orgânicas são iguais. A fonte orgânica do cromo terá 
efeito sobre a solubilidade e biodisponibilidade com efeito na ação. O cromo deve ser 
liberado de sua fonte orgânica para ser absorvido pelos canais de cromo nas células 
e, assim, fontes mais solúveis e com menor força de ligação permitirão mais cromo 
disponível. Dentre as fontes diponíveis no mercado, foi verificado que a fonte propio-
nato é mais solúvel e biodisponível.

Outro fator importante no uso do cromo é em relação à segurança, tanto no manuseio 
na fábrica como no consumo pelo animal e no consumo da carne deste animal. 
Tem-se que garantir que o cromo presente no produto é o cromo valência +3 (Cr+3), já 
que cromo valência +6 (Cr+6) é, por ser mais solúvel, considerado carcinogênico. A 
fonte propionato garante essa segurança, motivo que foi a primeira fonte a ser libera-
da e durante muitos anos a única permitida para suínos pelo FDA nos EUA. 

O uso do cromo em suínos permite aumento da leitegada através do aumento da ovu-
lação, óvulos fertilizados e auxiliando na sobrevivência embrionária, pois a insulina 
tem importante papel na reprodução e o cromo atuará potencializando sua ação. Ao 
avaliar o uso do propionato de cromo durante um ano em uma integração com 65.000 
fêmeas, foi observado diminuição em 5,17 dias não produtivos (32,68 dias vs 37,85 dias 
do ano sem o uso do produto), com isso houve aumento no número de leitões nasci-
dos/fêmea/ano (+ 0,25 leitão) e longevidade da matriz. 

Com o aumento de absorção de glicose em tecidos alvo e ação sobre metabolismo de 
proteínas e lipídeos, o uso do cromo resultará no aumento da produção de leite, 
essencial para as leitegadas cada vez maiores, além de menor perda de gordura cor-
poral da matriz ao final da lactação, com efeito positivo nas gestações seguintes. Na 
Figura 2 o efeito do propionato de cromo sobre a espessura de toucinho (ET) pré e pós 
lactação, demonstrando menor perda durante a fase.

Aproveitamento máximo da energia da ração lactação

Com linhagens cada vez mais prolíferas e leitões com alta capacidade para ganho de 
peso, a exigência nutricional da fêmea é alta. Para garantir a manutenção e produção 
de leite das fêmeas, são necessários altos níveis de energia durante a fase de lacta-
ção.  Como o estresse calórico contribui para o baixo consumo, o requerimento de 
energia/dia não é alcançado. O déficit de energia terá efeito na gestação seguinte, 
aumentando o intervalo de desmame cobertura e diminuindo a longevidade da fêmea, 
a produção de leite, também será afetada, com menor performance dos leitões na 
maternidade. 

O uso de óleo nesta fase é indicado, e como a energia é o fator que tem maior impacto 
no custo da ração, o uso de biosurfactante se torna essencial para a aumentar a ener-
gia disponível na ração. 

A nova geração de biosurfactante é conhecida como “melhorador de absorção de 
nutrientes”, pois foi comprovada sua ação não apenas na melhora da digestibilidade 
do óleo, mas também sua ação sobre a absorção de outros nutrientes. O resultado do 
uso é maior produção de leite com reflexo no desmame de leitões mais pesados e uni-
formes e menor catabolismo nesta fase, proporcionando melhor score corporal para 
as matrizes ao final da lactação.

Abaixo é apresentado o resultado compilado de sete avaliações, totalizando 230 ma-
trizes avaliadas, com o uso de biosurfactente na fase de lactação (Tabela 1).

Nas matrizes verificou-se menor perda de espessura de toucinho (4,65 e 3,75 cm no 
tratamento controle e com biosurfactante, respectivamente). O aumento da produ-
ção de leite foi comprovado com leitegadas mais uniformes e pesadas no desmame 
(+ 270 g/leitão).

Como o Brasil está numa região tropical, o estresse térmico é uma realidade frequen-
te nas granjas comerciais em todas as regiões. Durante o mesmo dia, pode  existir alta 
variabilidade térmica, sendo difícil oferecer aos animais conforto térmico. Não existe 
modelo de instalação padrão que atenda todas as regiões do país e os investimentos 
em climatização ainda são de alto custo, frente a instabilidade da atividade. Utilizar de 
ferramentas nutricionais que amenizem e garantam menor desgaste energético 
durante a fase de lactação e mantenha a produção de leite adequada é necessário 
para manter a lucratividade durante o período mais quente.
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O que você espera em janeiro em relação ao mercado de suínos?

Gráficos de mercado

A sua presença é muito importante! 
Restrito aos setores de Compras, Recebimento e Qualidade das granjas.

Ouça os comentários dos demais estados:

Fonte: APCS | CSP

Em virtude do final do ano e inicio do ano novo, publicamos as
datas da Bolsa de Suínos no Estado de São Paulo.
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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 05/01/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

120,00 122,06

6,40 6,51

144,93

7,73

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,70 9,50

Atacado 
R$/Kg - - - -

10,80 11,00

- -

9,30 7,707,40

- -

BOI R$/@ 150,60 216,45 206,40 275,35 273,70

MILHO R$/Saca 39,41 47,74 46,85 75,47 81,79

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,26

8,26

155,0090,00

4,80

11,50 12,00

11,00 11,50

João Leite, Presidente da ASEMG

0:00

Losivanio Luiz de Lorenzi, Presidente da ACCS

0:00

Jacir Dariva, Presidente da APS

0:00

Fonte: Estadão

https://youtu.be/zYs8wGLqMFI
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/losivanio_05012021.mp3
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/joao_05012021.mp3
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/jacir_05012021.mp3


ACONTECE
Eventos

AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

NOVA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO BEM ESTAR ANIMAL

11 DE JANEIRO DE 2021  | 14h00

PORK EXPO

26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br
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http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://softpig.com.br/
http://cowpig.com.br/
http://www.grancorte.com.br/grancorte/
http://frigodeliss.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html

