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Resumo: O mercado exige qualidade da carne além do bem-estar animal. O objetivo da presente revisão 

bibliográfica é apresentar alternativas para o uso das técnicas de bem-estar na criação de suínos. Foi realizado 

mediante revisão bibliográfica usando bases de dados como o Google Acadêmico, Periódicos Capes e PubMed, por 

meio de expressões como bem-estar na suinocultura, manejo de suínos. No sistema intensivo os animais são criados 

de maneira industrial e com pouca consideração quanto ao bem-estar animal, uma vez que esse exige dos produtores 

baias coletivas e ambiente aberto, ventilado evitar o desconforto térmico. O sistema de criação de suínos ao ar livre 

tem melhores condições tanto para o animal quanto para o produtor, tem baixo custo inicial e menor produção de 

odores, ao animal é permitido que expresse seu comportamento natural. As matrizes devem permanecer em baias 

coletivas para sociabilizarem com outras matrizes e terem companhia durante sua gestação. Na fase da desmama, 

os leitões deverão ser retirados em processo mais lento para que não cause sofrimento aos animais. A castração é 

feita em leitões ainda nas primeiras semanas e sem anestésico causando dor e sofrimento podendo causar problemas 

futuros, a imunocastração que substitui o método cirúrgico é utilizada para diminuir a dor e o estresse do animal ao 

passar por esse processo. Desta forma é importante a orientação do médico veterinário quanto aos procedimentos 

que atendam aos parâmetros do bem-estar animal na produção de suínos para se alcançar os resultados econômicos 

e mercadológicos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O sistema de suinocultura intensiva é a criação de suínos onde estes são mantidos em 

confinamento, sendo ofertada ração balanceada de concentrados de alto nível proteico com o 

objetivo de aumentar o desempenho dos animais com maior eficiência. O sistema intensivo se 

divide em tipos diferentes de criação; criados ao ar livre dentro de piquetes (SISCAL), 

tradicional, confinados de alta tecnologia e confinados sobre cama (CARVALHO, et al., 2011). 

O sistema de criação ao ar livre se destaca por aumentar o desempenho de produtividade 

e oferecer conforto aos animais para que eles possam ser livres para expressar seu 

comportamento natural e ao mesmo tempo apresentares altos índices zootécnicos. O SICAL tem 

um baixo custo inicial para o produtor e tem uma grande eficiência por reduzir a emissão de 
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odores, como os suínos são animais curiosos e gostam muito de explorar seu ambiente, com esse 

sistema eles tem um maior estimulo para o seu comportamento exploratório (COSTA, 2008). 

No sistema tradicional os suínos têm uma alimentação baseada em concentrados, o 

sistema não possui creches e gestação coletiva. As raças de suínos que o sistema tradicional usa 

são raças comerciais, sendo que desta forma o desempenho zootécnico é alto. No sistema de 

semi-confinamento tradicional, apenas as porcas em lactação e animais que estão na fase de 

crescimento e terminação ficam confinados (EMBRAPA, 2003). 

O sistema de confinamento de alta tecnologia consiste em uma produção com alta 

concentração de suínos em um ambiente com piso e cobertura, com níveis melhores de manejo. 

É possível que se tenha granjas especializados para cada fase de produção de suínos, esses 

animais são de genética especializada e tem uma excelente nutrição, tem como desvantagem o 

alto custo (COSTA, et al., 2005). 

Confinados sobre cama (DEEP BEDDING), é a criação de suínos em galpões parecidos 

com aqueles usados para aves, assim tendo um menor custo e facilidade para o manejo diário e 

um menor impacto ambiental. Os animais conseguem um bom ganho de peso, a criação sobre 

cama tem como vantagem uma boa qualidade de carne e um melhor bem-estar aos suínos 

(EMBRAPA, 2003). 

A suinocultura moderna está muito voltada para o bem-estar animal e, as granjas estão 

inovando cada vez mais em suas tecnologias. Por ter uma alta produtividade as empresas 

precisam investir, para atender a crescente demanda por carne suína esta oque é contemplado 

apenas com a adaptação do animal ao ambiente de produção, caso contrário haverá queda de 

produção (COSTA, 2008). 

O bem-estar animal é um princípio de ética, os animais necessitam ter o sofrimento 

minimizado, ter uma boa alimentação, agua fresca e ração adequada e nas horas necessárias. 

Precisam de um local para descanso, conforto térmico adequado para não passarem por nenhum 

estresse, práticas e manejo devem levar em consideração o bem-estar do animal. Alojamentos e 

estruturas de granjas precisam se adequar para alojar os animais em todas suas fases de criação: 

reprodução, gestação, maternidade, creche e terminação. (STEFAN ALEXANDER ROHR, et 

al., 2016) 

Em fases de produção que a maioria tem instalações inadequadas faz com que o animal 

tenha a sua produção interferida, animais que sejam privados do bem-estar-animal poderão 

desenvolver deficiências que farão com que o produtor tenha perdas e danos em seu 

confinamento. As matrizes são confinadas em um ambiente inadequado sofrendo maus tratos e 



 

 

sem espaço para se movimentar, ficando deprimidas que ocasionará perda de peso e retardo em 

seu crescimento, esses animais precisam estar livres de qualquer dor aguda ou crônica que possa 

causar sofrimento (COSTA, et al. 2005).  

O conforto do animal precisa ser físico e mental, a maternidade é uma fase que necessita 

de cuidados e ambiente adequado para os leitões, esses animais ficam em celas apertadas sem 

espaço para a amamentação e sobre pisos desconfortáveis. O corte de dentes e o corte de caudas 

também é um tema muito discutido por causar dor prolongada ao animal e causar um estresse 

físico e mental (ARAÚJO, et al., 2009). 

Os princípios essenciais para o bem-estar animal incluem as cinco liberdades: os animais 

precisam estar livre de fome e sede, livres de desconforto, livres de injurias e dor, livres de 

estresse e também deve estar livre para expressar seu comportamento natural (LUDTKE, et al., 

2016). 

 

METODOLOGIA 

 

Para atingir o objetivo deste estudo foi realizada uma adequada Revisão Bibliográfica 

que utilizou como coleta de dados fontes primárias e secundárias e foram utilizados dados 

disponíveis em livros, sítios da rede mundial de computadores, artigos, teses, dissertações, 

monografias, entre outras fontes. A pesquisa foi realizada com base em material bibliográfico 

utilizando- se a síntese de conteúdo. 

A metodologia utilizada foi do tipo qualitativa, buscando textos relativos a área de estudo 

e sempre selecionados com base na relevância do conteúdo. A presente revisão bibliográfica foi 

feita a partir de artigos disponíveis no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), SciELO e GOOGLE ACADÊMICO. As palavras chaves utilizadas 

foram, Ambiente, Bem-estar animal, Gestação, Leitões, Suínos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Durante a fase de gestação é necessária que a fêmea fique alojadas em uma gaiola com 

pouco espaço para se movimentar nos cinco primeiros e nos cinco últimos dias de gestação para 

que não haja perda de embriões e fetos, respectivamente. A permanência na gaiola se estende até 

o final da fase de lactação 21 dias após o parto. É um espaço reduzido e desconfortável com 

espaço apenas para se deitar e levantar, esse desconforto nas gaiolas pode causar lesões cutâneas 



 

 

ficam sem espaço para se movimentarem. As granjas dão preferência a gaiolas individuais por 

permitir que uma quantidade maior de matrizes fiquem alojadas durante a gestação, esse sistema 

de criação tem um alto custo mais traz benefícios maiores aos produtores (H. PANDORFI, et al., 

2006). 

Durante a gestação é importante que as fêmeas tenham atenção dobrada, a observação é 

necessária para um bom desenvolvimento da leitegada. As fêmeas sofrem muito estresse durante 

a gestação e isso acaba provocando perdas embrionárias logo no início da gestação, pois o 

começo da gestação é o período mais crítico e as fêmeas estão frágeis (SUINOCULTURA 

INDUSTRIAL, 2016). 

O ideal para o bem-estar da fêmea, no seu período de gestação seria um lugar com espaço 

suficiente para ela se movimentar, andar e fazer exercícios e não ter uma vida depressiva. O 

correto seria que as fêmeas conseguissem levantar sem ter nenhum impedimento e o espaço 

precisa ser adequado para que essas matrizes não deitem apertando o aparelho mamário (H. 

PANDORFI, et al., 2006). 

Baias coletivas é um a opção para melhorar o bem-estar dessas matrizes, é indicado para 

matrizes que fiquem sua gestação com outras matrizes, porcas em gestação tem preferência por 

companhia. Segundo Tuyttens (2005) a palha traz um conforto térmico e servem como um 

distrativo para as matrizes mastigarem. O Disponibilizar palhas para que elas possam fuçar para 

deitar ou sentir-se que está bem em seu ambiente tem sido considerado como um fator importante 

para o consumidor na decisão do produto a ser adquirido (STEVENSON, 2000). 

Aumentar as celas de parição, com disponibilidade de agua e comida, limpeza adequada 

desse ambiente e alguns objetos para quebrar a uniformidade destas celas, como brinquedos 

cordas ou algo para morder para evitar o desconforto físico e o estresse das porcas. O 

esmagamento de filhotes é muito comum nessa fase, pois nas primeiras horas de vida os leitões 

sentem muito frio e querem ficar perto da mama da mãe para se esquentar, é indicado que se use 

nessa fase um escamoteador, para aquecer os leitões e evitar que eles fiquem próximo a mãe para 

se esquentar. Esse sistema de escamoteador consiste em prender os leitões após o nascimento e 

solta-los apenas para mamar. A mão de obra feminina pode também melhorar os aspectos na 

maternidade e creche, as mulheres tendem a ter um olhar mais predicado, a mulher tem de ser 

mais dócil com animais, tendo menos violência ao manejo da creche e da maternidade e se 

relacionam com os leitões sem gritos e sem agressões (COSTA, et al., 2005). 

Explorar as fêmeas diariamente, examinar se há abortos, depressão ou enfermidades, 

alimentação balanceada e adequada para suprir a necessidade destas matrizes. Exames de 



 

 

ultrassom para o acompanhamento de toda a gestação, durante essa fase as matrizes precisam de 

atenção dobrada para evitar perdas embrionárias e perda das matrizes (SUINOCULTURA 

INDUSTRIAL 2006). 

O corte de caudas é feito para diminuir o ato de canibalismo entre os leitões, o corte de 

dente é feito para que os leitões não mordam uns aos outros e não machuquem o teto da mãe. O 

corte de caudas e dentes é feito na primeira semana de vida dos leitões, é feito o corte de cauda 

para que eles não acabem comendo a cauda de outros leitões. Para o corte se usam alicates afiados 

para cortar ou alicates para esmagar, é usado também em algumas industrias um soldador elétrico 

que faz o corte com mais facilidade. Para o corte de cauda atualmente possui um aparelho 

parecido com uma tesoura afiada que corta e também queima para evitar hemorragias (BREUER, 

et al., 2004). 

As indústrias de suínos afirmam que o corte de dentes e caudas não causam dor nenhuma 

aos leitões por ser um ato praticado rapidamente. Segundo o Comitê Científico Veterinário da 

Comissão Européia (SVC) o corte de caudas e dente causa uma dor prolongada aos animais, o 

ato de canibalismo dos animais se dá pela falta de entretenimento, os leitões querem apenas se 

distrair com algo. Alguns métodos podem ser adquiridos para evitar estes atos dos leitões como 

a inserir alguns objetos para distração, cordas e objetos para morderem. O corte de dentes e 

caudas tem de ser uma última opção (VAN DE WEERD, et al., 2006). 

A fase pós desmama é uma fase crítica e estressante para os leitões, quando em ambiente 

natural a desmama é feita em processo lento e não estressante. Em sistemas comerciais a 

introdução de alimentação sólida é feita de maneira severa e estressante para os leitões, as baias 

das creches têm piso duro e espaço pequeno e sem ventilação adequada. Para a redução do 

estresse, enriquecer o ambiente é uma forma de dar conforto aos leitões e ofertar a eles o bem-

estar, a colocação de brinquedos nas baias e palhas para serem feitas de cama é uma boa opção 

para os leitões se desapegarem da mãe e não ficarem deprimidos (CAMPOS, et al vol. 5, núm. 

2, 2010). 

A produção de hormônios nos machos suínos causa um odor na carcaça tornando assim 

a carne não comestível, a castração é uma prática utilizada para evitar esse odor e diminuir a 

agressividade. Essa castração é realizada nas primeiras semanas de vida dos leitões de 7 a 12 

dias, eles são castrados cirurgicamente sem anestesia e analgesia, isso causa dor e estresse aos 

animais. Métodos como a imunocastração não causa dor e nem estresse aos suínos, ela substitui 

a castração cirúrgica que, baseia-se em uma vacina que induz a formação de anticorpos contra o 



 

 

GnRH e reduz o desenvolvimento dos testículos e a síntese de hormônios esteroides (OONK et 

al., 1998; ADAMS, 2005; THUN et al., 2006; CLAUS et al., 2007; BAUER et al., 2008;). 

Foi decidido em 2019 na Alemanha que anestésicos na castração de suínos é obrigatório, 

todos os leitões machos só serão castrados com o uso de anestésicos usados por um médico 

veterinário. Os suinocultores não apoiam essa decisão pelo fato de anestésico ter suas 

desvantagens como gasto com medicamentos e gastos com médico veterinário 

(SUINOCULTURA INDUSTRIAL, 2019). 

O estresse nos suínos pode fazer com que esses animais desenvolvam esteriotipas, são 

comportamentos anormais que se repetem por um longo período. Mastigação exagerada, ficam 

sentados ou deitados por muito tempo apenas em uma posição, essas esteriotipas significa que o 

animal não está gostando daquele ambiente e está tendo um obstáculo para se acostumar naquele 

ambiente. Suínos com imunidade baixa é propicio a se contaminar com enfermidades podendo 

vim a ter ossos fracos e predisposição para lesões pelo corpo, as criações de suínos que 

acompanha todas as regras do bem-estar, não desenvolvera esse tipo de comportamento. E 

ficarão confortável, bem nutrido e saudável e livre para expressar seu comportamento natural 

(FRASER E BROOM, 1990). 

Alguns fatores interferem muito na fase de crescimento e terminação dos suínos, o 

ambiente em que ele vive, a nutrição destes animais, se está tendo uma sanidade adequada 

(SILVA, et al., 2015). A maioria dos produtores usam nas granjas instalações inadequadas e 

restrita, a alimentação não é feita nos horários certos e nem na quantidade correta para os suínos 

que estão na fase de crescimento. Estes suínos ganham muito peso em um inusitado tempo, 

excesso de animais alojados em um mesmo ambiente, o sol colidindo no espaço em que os 

animais estão causando um estresse por calor reduzindo o consumo de ração e consequentemente 

terá uma perda de peso (AGOSTINI, et al., 2015). 

O aumento de temperatura retarda o crescimento dos suínos e faz com que eles tenham 

uma queda no consumo de comida que irá interferir em um bom rendimento de carcaça. Suínos 

sofrem estresse em épocas mais quentes do ano, sendo assim as granjas precisa se adequar com 

ventilações para que possa evitar o estresse térmico, e também alojar esses animais em um espaço 

maior para que eles consigam andar sem que fique todos aglomerados (SILVA, et al., 2016). 

Na fase do pré-abate alguns fatores prejudica o bem estar do suínos e o rendimento de 

sua carcaça, é feito um jejum e uma dieta hídrica por um longo tempo, causando estresse aos 

animais. O jejum prolongado durante o manejo causa estresse ao animal e aumenta a 

mortalidade, é necessário que façam o manejo para o abate de maneira correta respeitando o 



 

 

tempo do jejum que seria o correto de 6 a 12 horas para contribuição do bem-estar animal e 

consequentemente um bom rendimento de carcaça (PELOSO 2002). 

Antes do embarque é necessário avaliar os animais enfermos, com fraturas e lesões, os 

animais que estiverem com alguma enfermidade não poderão ser embarcados, é importante evitar 

barulhos e agitação durante o manejo. Um grande número de animas são embarcados com 

diversas baias em um só compartimento. Então é necessário antes do embarque agendar um 

horário para embarque e organizar todos os documentos exigidos, colocar uma quantidade certa 

de animal no caminhão para que eles possam ficar deitados ou sentados sem ficarem em posição 

elevada, quando a viagem for longa o essencial é que parem o transporte para fazer uma aspersão 

com agua nos animais e deixarem em um período de descanso até seguir viagem (LUDTKE, et 

al., 2016). 

A questão do bem-estar começa desde o nascimento e se prolonga até o abate. Nos 

últimos anos a suinocultura tem ganhado espaço no mercado e terá que atender aos anseios da 

população que se preocupa com a qualidade de carne que está consumindo e com o manejo 

desses animais.  

O sistema de criação interfere no bem-estar e causa uma enorme queda de produção 

causando não apenas danos aos animais como também danos aos produtores, o bem estar além 

de possibilitar maior conforto ao animal também é uma forma de aumento de produção, ganho 

de lucratividade. A solução não seria suspender o confinamento de suínos e sim se adequar as 

novas leis para permitir o bem-estar animal e produzir com eficiência e gerar bons resultados. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADAMS, T.E. Using gonadotropin-releasing hormone (GnRH) and GnRH analogs to modulate 

testis function and enhance the the productivity of domestic animals. Animal, v.88, 127-139, 

2005. 

 

AGOSTINI, P. D. S et al. Managing variability in decision making in swine growing-finishing 

units. Irish veterinary journal, v. 68, n. 1, p. 20, 2015. 

 

ARAÚJO, A. A.; CIDRAL, J.C.; SILVANO, E. et al. Avaliação da prática do corte dos 

dentes dos leitões na maternidade. Araquari. Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Catarinense, 2009. 

 

BAUER, A. et al. Effects of immunization against GnRH on gonadotropins, the GH-IGF-I-axis 

and metabolic parameters in barrows. Animal, v. 2, n. 8, p. 1215-1222, 2008. 

 



 

 

BREUER, K. et al. The effect of floor type on ammonia emission, welfare, health and 

behaviour of growing pigs. BSAP Occasional Publication, v. 31, p. 157-163, 2004. 

 

CARVALHO, P. L. C; VIANA, E. F. Suinocultura SISCAL e SISCON: análise e comparação 

dos custos de produção. Custos e Agronegócio Online, v. 7, n. 3, 2011. 

 

CAMPOS, J. A. et al. Enriquecimento ambiental para leitões na fase de creche advindos de 

desmame aos 21 e 28 dias. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v. 5, n. 2, p. 272-278, 

2010. 

 

CLAUS, R. et al. Short-term endocrine and metabolic reactions before and after second 

immunization against GnRH in boars. Vaccine, v. 25, n. 24, p. 4689-4696, 2007. 

 

COSTA, A. N; MARTINS, TDD. Produção e bem-estar animal aspectos técnicos e éticos da 

produção intensiva de suínos. Ciência Veterinária nos Trópicos, v. 11, n. 1, 2008. 

 

 COSTA, O. A. D; LUDKE, J. V; COSTA, M. J. R. P. Aspectos econômicos e de bem-estar 

animal no manejo dos suínos da granja até o abate. Seminário Internacional de Aves e 

Suínos, v. 9, 2005. 

 

EMBRAPA - Empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Produção de suínos. 2003. 

Disponível em: 

<http://sistemasdeproduçãocnptia.embrapa.br/fontesHTML/Suinos/SPSuinos/construcao.html#

instalacoes>.  Acesso em: 20 de setembro de 2019. 

 

FRASER, A. F. et al. Farm animal behaviour and welfare. CAB international, 1997. 

 

LUDTKE, C. B. et al. Bem-estar animal no manejo pré-abate e a influência na qualidade da 

carne suína e nos parâmetros fisilógicos do estresse. Ciência Rural, p. 532-537, 2012. 

 

OONK, H. B. et al. New GnRH-like peptide construct to optimize efficient immunocastration 

of male pigs by immunoneutralization of GnRH. Vaccine, v. 16, n. 11-12, p. 1074-1082, 1998. 

 

PANDORFI, H. et al. Estudo do comportamento bioclimático de matrizes suínas alojadas em 

baias individuais e coletivas, com ênfase no bem-estar animal na fase de gestação. Engenharia 

Rural, v. 17, n. 1, p. 1-10, 2006. 

 

PELOSO, J. V. Influência do jejum pré-abate sobre a condição muscular em suínos e seus 

efeitos na qualidade final da carne para industrialização. In: Conferência Virtual 

Internacional sobre Qualidade da Carne Suína. 2001. p. 385-392. 

 

ROHR, S. A. COSTA, O. A. D. et al. Bem estar animal na produção de suínos. Pesquisa 

Agropecuária Brasileira, Brasília, v.51, n.10, p.1780-1788, out. 2016. 

 

SILVA, C. A. D. AGOSTINI, P. DA SILVA. et al. Fatores que afetam o desempenho de 

suínos nas fases de crescimento e terminação. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, 

v.51, n.10, p.1780-1788, out. 2016.  

 



 

 

STEVENSON, P. Questões de bem–estar animal na criação intensiva de suínos na união 

européia. In: Conferencia Internacional Virtual sobre Qualidade de Carne. Concórdia. 

2000. p. 4-5. 

 

SUINOCULTURA INDUSTRIAL. Anestésicos na castração de porcos passam a ser 

obrigatórios na Alemanha. Disponível em: 

https//www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensaCanestésicos-na castração-de-porccos-

passam-a-ser-obrigatorias-na-alemanha/20181004-103113-o650. Acesso em: 16 de setembro 

de 2019. 

 

SUINOCULTURA INDUSTRIAl. Manejo na gestação de suínos. Maio. 2006. Disponivel 

em: suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/manejo-na-gestacao-dos-suinos/20060502-

101506-1276. Acesso em: 16 de setembro de 2019. 

 

STEVENSON, P. Questões de bem–estar animal na criação intensiva de suínos na união 

européia. In: Conferencia Internacional Virtual sobre Qualidade de Carne. Concórdia. 

2000. p. 4-5. 

 

TUYTTENS, F. A. M. The importance of straw for pig and cattle welfare: a review. Applied 

animal behaviour science, v. 92, n. 3, p. 261-282, 2005. 

 

VAN DE WEERD, Heleen A. et al. Effects of species-relevant environmental enrichment on  

the behaviour and productivity of finishing pigs. Applied Animal Behaviour Science, v. 99, 

n. 3-4, p. 230-247, 2006. 

 

 

 

 

 


