
PREPARAÇÃO DOS PARTOS 
A duração média de gestação da matriz CG36 é de 114 dias. Manter um ambiente calmo na maternidade.

> Propostas
• Colocar cedo as matrizes na sala de maternidade para que elas 
se acostumem ao novo ambiente (mínimo 5 dias antes do parto)

• Intercalar as marrãs com matrizes mais velhas. Evitar colocar as 
marrãs perto de fontes de estresse (porta, ventilador, etc.)

• Preferir uma ração peri-parto ou usar uma ração de gestação até 
3 dias após o parto ou diretamente ração de lactação na entrada na 
maternidade. A ração de lactação já na entrada da maternidade não 
é aconselhada no caso de constipação e problemas de congestão 
mamária

• Atenção ao respeitar o balanço eletrolítico das rações para um 
bom andamento dos partos

OS PARTOS
Durante o parto, as matrizes CG36 são muito participativas. 
Elas são calmas e maternais, o que facilita o trabalho. Os leitões 
são vigorosos e chegam rapidamente às tetas para uma melhor 
transmissão da imunidade maternal.

> Propostas
ADMINISTRAÇÂO DOS PARTOS

• Limitar as intervenções: deixar a matriz parir naturalmente, 
assistir os partos com discrição e calma 
• Pouco ou muito pouco toque (< 5%) 
• Duração dos partos: até 4h entre o 1º leitão e a placenta 
• Marrãs: se possível, não usar prostaglandinas 
• Matrizes: reservar o uso das prostaglandinas na quinta-feira para os partos da sexta-feira 
• Evitar as adoções durante as 6 primeiras horas depois do parto 
• Colocar o máximo de leitões, priorizando as matrizes de ordem de parto 2 a 5 
• Limitar as intervenções nas 48 primeiras horas, realizando o manejo com os leitões como corte dos 
dentes, cauda, injeção do ferro após esse prazo

PRODUÇÃO DE COLOSTRO 
O consumo de colostro da mãe, o mais cedo possível após o nascimento e em quantidade suficiente é um 
fator essencial para a imunidade do leitão. Se necessário, ajudar os leitões nas primeiras mamadas.

MATERNIDADE
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CONSUMO DE ÁGUA 
Para um bom início de lactação, a qualidade e a quantidade de água consumida são essenciais.

Atenção: o aumento de consumo ocorre 2 dias antes do parto. 
Incentivar a matriz a consumir água a partir de 2 dias antes do parto e até 4 dias depois do parto.

MATERNIDADE

Data Consumo ideal 
(litros/matriz/dia)

-3 16

-2 22

-1 24

Parto 21

1 18

2 22

3 27

4 27

5 27

6 27

7 28

8 28

9 28

10 29

11 30

12 30

13 31

14 32

15 32

16 35

17 37

18 38

19 41

20 42

21 43

CHAVES DO SUCESSO: 
Desmamar o máximo de leitões pelas próprias matrizes, 
evitar uma perda excessiva de peso.
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A LACTAÇÃO
Tetas numerosas e um bom consumo de ração 
permitem à matriz CG36: 
• uma boa produção de leite e desmamar leitões 
pesados e homogêneos 
• limitar a mobilização das reservas, favorecendo 
um bom retorno ao ciclo reprodutivo e uma boa 
longevidade. 
Durante a fase de lactação, é fundamental evitar uma 
perda excessiva de peso da matriz.

PROGRAMA NUTRICIONAL SUGERIDO NA MATERNIDADE 
COM BASE EM 13 LEITÕES DESMAMADOS PELAS MÃES
Em função do apetite da matriz, no dia do parto dar de 0 a 2 kg de ração. No dia seguinte, dar a quantidade 
de ração do fim de gestação (2,7 - 3,2 kg) e aumentar de 400 a 800 gr por dia. O objetivo é de chegar a um 
platô de 7.2 kg para as marrãs a partir de 21 dias de lactação e de 8.5 kg para as matrizes (em condições de 
clima temperado).

• Perda máxima de 3 mm de ET no P2 na fase de lactação  
• Perda máxima de 10% do peso vivo

NOSSAS PRECONIZAÇÕES EM LACTAÇÃO

MATERNIDADE

Duração da lactação 21 dias 28 dias

Número de leitões desmamados 12 13 14 12 13 14

Quantidade de Energia diária EM (kcal) 17.500 19.000 20.500 19.500 21.250 23.000

Quantidade de Energia diária EL (kcal) 13.000 14.000 15.000 14.500 15.750 17.000

Quantidade média diária de Lisina dig (g) 49 53 56 55 59 63

Quantidade média diária (kg)* 5.2 5.6 6.1 5.8 6.3 6.9

* Quantidades necessárias de ração com 3.350 kcal de EM e 0,95% de lisina digestível para atender às necessidades de ingestão 
diária de EM e Lisina digestível para um desmame de leitões com 5,8 kg aos 21 dias e 7,7 kg aos 28 dias.
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PROGRAMA NUTRICIONAL SUGERIDO

> Propostas
• Estimular o consumo com esquema de alimentação progressiva e controlada, multiplicando o número 
de refeições se necessário.

• Para uma lactação de 28 dias, afim de cobrir as necessidades nutricionais o objetivo é de atingir um 
consumo de energia metabolizável de 21.250 Kcal / dia e 59 g Lisina digestível / dia. 
• Para uma lactação de 21 dias, afim de cobrir as necessidades nutricionais o objetivo é de atingir um 
consumo de energia metabolizável de 19.000 Kcal / dia e 53 g Lisina digestível / dia 
• 14 desmamados: privilegiar rações ricas em energia e balanceadas. 

OBJETIVO 
• Desmame 28 dias: peso de leitegada > ou = a 100 kg 
• Desmame 21 dias: peso de leitegada > ou = a 80 kg 
• Recomendamos o uso de uma ração de lactação com alta concentração de energia e taxa de proteína.

MATERNIDADE

Nutrientes Unidade Min. Maxi.

1 Energia Metabolizável Kcal >3.350
2 Energia Líquida Matrizes Kcal >2.500
3 Proteína % >16.0 18.5
4 Lisina digestível % >0.95
5 Fibra % 2.5
6 Cálcio % 0.90 1.08
7 Fósforo disponível % 0.40 0.45
8 Fósforo digestível % 0.36 0.40
9 Balanço Eletrolítico meq 170

Relações Unidade

10 Lis. Dig. / Energia Líquida gr / 1.000 kcal >3.75
11 Lis. Dig. / Energia Metabolizável gr / 1.000 kcal >2.85
12 Metionina Dig. / Lisina Dig. % 30
13 Met + Cistina Dig./ Lisina Dig. % 60
14 Treonina Dig. / Lisina Dig.) % 65
15 Tryptofano Dig. / Lisina Dig. % 19
Vitaminas Unidade Min. Maxi.

16 Vitamina A UI / kg 10.000 12.000
17 Vitamina D3 UI / kg 2.000
18 Vitamina E mg / kg 80 a 100 150

* Valores indicativos, a ajustar em função das condições de temperatura e do consumo

CHAVES DO SUCESSO: 
Desmamar o máximo de leitões pelas próprias matrizes, 
evitar uma perda excessiva de peso.
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