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RESUMO 
 
LAGO, V. Estudo dos efeitos combinados de gonadotrofinas e flushing em marrãs 
à puberdade. [Combined effects of gonadotropin and flushing in pubertal gilts]. 2003. 
87 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2003  
 
 
O objetivo do estudo realizado no Laboratório de Pesquisa em Suínos, da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Pirassununga – SP, foi 

verificar os efeitos combinados de gonadotrofinas exógenas, (eCG e LH) e flushing 

sobre a duração e dispersão da manifestação do primeiro e segundo estros, ciclicidade 

das fêmeas, número de ovulações, viabilidade embrionária e freqüência de cistos 

ovarianos. Foram utilizadas 72 marrãs pré-púberes da linhagem Pen Ar Lan NAIMA®, 

com idade média de 157,49±5,01 dias, e 96,65±7,70kgs de peso, distribuidas em quatro 

tratamentos, em arranjo fatorial, com e sem flushing , e com e sem hormônio. A ração 

utilizada continha 16% de PB e 3.286,73 kcal/kg ME. A partir do 7º dia do primeiro 

estro, induzido com hormônio, as fêmeas do tratamento com flushing receberam 50% 

de incremento da mesma ração. No 16º dia, após o primeiro estro, as marrãs no 

tratamento hormonal receberam aplicação de 600 UI de eCG (Novormon®) e 2,5 mg de 

LH (Lutropin®), 72 horas após. Todas as marrãs foram expostas ao macho duas vezes 

ao dia, a partir do 10º dia e inseminadas ao segundo estro com sêmem heterospérmico 

contendo 4 x 109 espermatozóides. Ao abate, realizado no 5º dia após a inseminação, 

os genitais foram colhidos para exame dos ovários e coleta dos embriões. Não se 

observou interação entre os fatores. Os efeitos analisados em separado, não 

evidenciaram diferença significativa no Número de ovulações (14,28±5,06 vs 

13,47±5,57 com e sem Flushing e 14,60±5,78 vs 13,23±4,83 com e sem Hormônio, 



respectivamente, P>0,05), na freqüência de cistos ovarianos (22,86% vs 11,11%, com e 

sem Flushing e 15,15% vs 18,42%, com e sem Hormônio, respectivamente,. P>0,05), 

na Manifestação do 2º estro (85,71% vs  91,43% com e sem Flushing e 90,63% vs 

86,84% com e sem Hormônio, respectivamente, P>0,05), no Peso Final (115,35±8,23 

vs 111,56±8,30kg, com e sem Hormônio, respectivamente, P>0,05), na Espessura de 

toucinho (10,0±2,0 vs 10,2±1,8mm com e sem Hormônio, respectivamente, P>0,05), e 

na Duração dos estros (57,68±20,02 vs 59,68±14,76 horas, com e sem Hormônio e 

57,75±14,99 vs 59,62±19,43 horas, com e sem Flushing, respectivamente, P>0,05). 

Constatou-se diferença significativa na Viabilidade embrionária (11,55±4,81 vs 

8,50±5,32 embriões viáveis, com e sem Flushing e 8,39±5,66 vs 11,25±4,58 embriões 

viáveis, com e sem Hormônio, respectivamente P=0,02), indicando valor superior para o 

tratamento com Flushing e inferior no grupo com Hormônio. No Peso final (117,48±9,82 

vs 109,28±7,57kg, com e sem Flushing, respectivamente, P=0,0001) e na Espessura de 

toucinho (10,7±2,2 vs 9,5±1,9kg, com e sem Flushing, respectivamente, P=0,03) o valor 

superior ficou para o grupo com Flushing. Concluiu-se no estudo a não interação dos 

efeitos, entre os fatores Hormônio e Flushing . O uso das gonadotrofinas (eCG e LH) 

reduziu a dispersão de manifestação do segundo estro, sendo efetiva a sua 

sincronização. O emprego do Flushing no primeiro ciclo estral em marrãs influenciou 

positivamente a viabilidade embrionária e na associação do eCG e LH mais Flushing 

não notou-se efeito interativo, identificando-se diminuição da viabilidade embrionária, 

pela ação hormonal.  

 

Palavras-chave: Sincronização de cio. Marrãs. Gonadotrofinas. Puberdade. Flushing. 



ABSTRACT 
 
LAGO, V. Combined effects of gonadotropin and flushing in pubertal gilts. [Estudo 
dos efeitos combinados de gonadotrofinas e flushing em marrãs à puberdade]. 87 f.  
2003. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2003.   
 
 
The objective of this study, held at the Swine Research Laboratory of the School of 

Veterinary Medicine and Zootechnology of the Univ. of São Paulo in Pirassununga, São 

Paulo, was to verify the combined effects of exogenic gonadotropin (eCG and LH) and 

flushing on the duration and dispersion of the manifestation of initial and second 

estruses, cyclicity of females, number of ovulations, embryonic viability, and frequency 

of ovarian cysts. Used for the experiment were 72 pubertal gilts of Pen Ar Lan NAIMA 

lineage, with an average age of 157.49±5.01 days, and weight of 96.65±7.70kg. They 

were distributed in four treatments in a factorial arrangement, with and without flushing, 

and with and without hormone treatment. The feed used contained 16% CP and 

3,286.73 kcal/kg ME. Starting on the seven day of the first estrus, induced with homone, 

the females with flushing treament received a 50% increase in the amount of the same 

type feed that they had been receiving. On the sixteenth day of the first estrus the gilts 

that received hormone treatment were given 600 UI of eCG (Novormon) and 2.5 mg of 

LH (Lutopin), 72 hours later. All the gilts were exposed to boar twice at day, starting on 

the tenth day and inseminated during the second estrus with heterospermic semen 

containing 4 x 109 spermatozoon. At slaughter on the fifth day after insemination, the 

genitals were removed to examine the ovaries and collect the embryos. Interaction 

between the factors were not observed. The effects that were analyzed separately did 

not show significant differences in the number of ovulations (14.28±5.06 vs 13.47±5.57 



with and without flushing, and 14.60±5.78 vs 13.23±4.83 with and without hormones, 

respectively, P>0.05), in the frequency of ovarian cysts (22.86% vs 11.11%, with and 

without flushing and 15.15% vs 18.42% with and without hormones, respectively, 

P>0.05), during the second estrus (85.71% vs 91.43% with and without flushing and 

90.63% vs 86.84% with and without hormones respectively, P>0.05), at final weight 

(115.35 ± 8.23 vs 111.56 ± 8.30kg, with and without hormones, respectively, P>0.05), in 

the backfat (10.0±2.0 vs 10.2±1.8mm with and without hormones, respectively, P>0.05), 

and in the duration of the estruses (57.68±20.02 vs 59.68±14.76 hours, with and without 

hormones and 57.75±14.99 vs 59.62±19.43 hours, with and without flushing, 

respectively, P>0.05). A significant difference was found in embryonic viability 

(11.55±4.81 vs 8.50±5.32 viable embryos, with and without flushing and 8.39±5.66 vs 

11.25±4.58 viable embryos with and without hormones, respectively P=0.02), which 

indicated higher numbers when treated with flushing and lower numbers when treated 

with hormones. At the final weight (117.48±9.82kg vs. 109.28±7.57kg with and without 

flushing respectively, P=0.0001) and in the backfat (10.7±12.2 vs 9.5±1.9kg, with and 

without flushing, respectively, P=0.03) flushing resulted in a higher number. It is 

concluded in this study that there is a lack of interactive effects between treaments with 

hormones and flushing. Utilization of gonadotropins (eCG e LH) reduced the dispersion 

of the second estrus within an effective synchronization. The utilization of flushing in the 

first estrous cycle in gilts gave positive results as regards to embryonic viability. The 

association of eCG and LH, plus flushing did not show an interactive effect, and a 

reduction was identified in embryonic viability based the action of hormones.  

Key words: Estrous Synchronization. Gilts. Gonadotropins. Puberty. Flushing.  
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1 INTRODUÇÃO 
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A suinocultura moderna conta com animais de alto valor genético, oriundos de 

processos seletivos que visam, a cada geração, uma evolução sistemática na sua 

precocidade com reflexos positivos na produtividade. O aprofundamento dos estudos 

nos aspectos reprodutivos básicos e os de aplicação, considerando os rápidos avanços 

conseguidos no melhoramento genético (os quais repercutem de maneira interativa na 

velocidade de crescimento, na idade à puberdade e conseqüentemente na vida 

produtiva e reprodutiva futura), têm levado os pesquisadores a investigarem, nas 

linhagens atuais, as alterações anatômicas, fisiológicas, endócrinas, metabólicas e 

patológicas. Investigações recentes têm despertado interesse dos pesquisadores 

(FOXCROFT; AHERNE, 2000; FOXCROFT; ALMEIDA; AHERNE, 2000; GAUGHAN; 

CAMERON; DRYEDEN; YONG,1997; JINDAL; COSGROVE; FOXCROFT, 1997; 

JINDAL et al., 1996; YOUNG et al., 1990) sobre a especificidade das fases pré-púbere, 

púbere e pós-púbere, na definição de condições ideais de manejo que tragam 

respostas eficientes na vida útil produtiva do animal.  

Nesse particular, destaca-se na inter-relação da expressão de produtividade da 

fêmea suína, o número de terminados/porca/ano, associando-se à maturidade sexual  

melhor condição da fêmea para a primeira concepção, o número de ovulações, a taxa 

de concepção, a taxa de parição, o número total de leitões nascidos, os natimortos, 

mumificados e ainda o  número de desmamados, que no conjunto retratam no 

complexo interativo, a eficiência reprodutiva da fêmea, aliados ainda à condição 

corporal, que correlaciona com os aspectos nutricionais. Toda essa seqüência de 

parâmetros, é essencial portanto, para definições de novas práticas de  manejo, que 

adeqüem o potencial genético à efetiva eficiência produtiva.   
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Um dos aspectos relevantes na economicidade da atividade é a reposição de 

matrizes que é feita, ora através da aquisição, ora pela recria interna de fêmeas para 

essa finalidade. Considerando a taxa de reposição que varia entre 30 e 40% e que os 

grupos de parição contêm cerca de 20% de primíparas, justifica-se, assim, o cuidado 

com esta categoria de animais, em especial no tocante à indução da puberdade e 

sincronização dos estros. Essa prática de manejo objetiva a introdução de fêmeas  na 

vida reprodutiva, dentro de uma programação, de tal modo, que seja mínimo o número 

de dias não produtivos e que permita melhor utilização dos reprodutores e ainda atenda 

uma prerrogativa essencial básica no manejo sanitário, relacionado ao esquema “todos 

dentro todos fora”, nas instalações.  

A estimulação precoce da puberdade, portanto, pode ser vantajosa na medida 

em que antecipa o início da vida reprodutiva, preparando o aparelho genital da matriz 

para uma  vida útil mais produtiva. De acordo com Rillo et al. (2000), a administração do 

progestágeno Altrenogest em marrãs apresenta efeitos positivos em relação ao 

comprimento dos cornos uterinos, aumentando a capacidade uterina. Assim, a 

puberdade precoce propicia a oportunidade de mais ciclos estrais, antes da monta ou 

inseminação, consolidando os mecanismos hormonais no eixo ovário–hipófise– 

hipotálamo, que contribuem na preparação do útero, aumentando sua capacidade 

(BOTTÉ et al., 2000).  

Destacando a importância dessa categoria de animais, ressalte-se que no Brasil, 

onde o rebanho suíno conta atualmente com um efetivo de 2,5 milhões de matrizes 

(ABCS), cerca de 35% destas fêmeas são repostas anualmente. Estimando a perda de 

dois dias por fêmea, nesta fase de introdução no programa reprodutivo, e, considerando 

um intervalo entre partos médio de 152 dias, conclui-se que a somatória de dias não 
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produtivos, neste número de marrãs, pode representar a não produção de 11.500 

toneladas de carne suína por ano. 

Daí a relevância das alternativas técnicas a serem aplicadas nas fases pré-

púbere, púbere e pós-púbere relacionadas à idade, desenvolvimento corporal e 

maturidade sexual, antes de sua entrada no plantel de matrizes em idade mais precoce, 

com a condição corporal compatível com a vida útil reprodutiva normal. Uma delas seria 

o uso de gonadotrofinas exógenas para a indução e sincronização do primeiro estro à 

puberdade, de tal modo a mimetizar os efeitos dos hormônios endógenos. Constitui-se, 

assim, em recurso valioso de aplicação prática nos sistemas intensivos de produção de 

suínos, pois conduz ao maior controle do momento de introdução das fêmeas na 

reprodução, de acordo com o programa de reposição proposto.  

Para o aprofundamento dos estudos sobre os fatores que se interligam no 

processo de indução e sincronização do estro à puberdade, é essencial o maior 

conhecimento do padrão hormonal da fêmea suína, na ocasião do recrutamento dos 

oócitos e como o fenômeno se processa. Acresce-se ainda, os aspectos do mimetismo 

e aparecimento de cistos correspondentes à assincronia do desenvolvimento folicular e 

altas taxas ovulatórias, para o resultado efetivo de ação e normalidade da resposta.  

A gonadotrofina sérica de égua prenhe (PMSG) ou a gonadotrofina coriônica 

eqüina (eCG) tem efeito semelhante ao do hormônio folículo-estimulante (FSH) no 

estímulo da maturação dos folículos ovarianos e o hormônio luteinizante (LH) que 

concorre na maturação final dos folículos, induzindo a ovulação. São estes alguns dos 

hormônios que podem ser usados na indução da puberdade e sincronização dos estros 

em marrãs.  
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Ao mesmo tempo, se considerarmos o aspecto nutricional, é conhecida a relação 

positiva entre o nível alimentar, o consumo de energia e o número  de ovulações. 

Assim, soma-se aos recursos farmacológicos, uma estratégia alimentar apropriada, 

como o flushing nutricional, que consiste no aumento do consumo de alimentos de 

marrãs, durante o período pré-cobertura (RHODES et al., 1991), o que permite um 

aumento do número de ovulações, muito embora não se caracterize uma 

superovulação (BELTRANENA et al., 1991). Estudos recentes citam uma estabilização 

da capacidade ovulatória, que é fruto da ação do incremento alimentar nos níveis 

hormonais, tendo possível ação no desenvolvimento folicular (FOXCROFT;  AHERNE, 

2000). 

Estudos de Almeida (2000), constatam que o flushing  mostrou sua ação na 

estabilização do  número de ovulações e na qualidade do oócito, influindo, 

posteriormente, na normalidade e viabilidade dos embriões, o que desperta-nos para 

perspectivas de investigação sobre os efeitos e a ocorrência de anormalidades, aliados 

à combinação de gonadotrofinas exógenas mais flushing.  

Neste contexto, a associação da indução à puberdade e sincronização dos 

estros subseqüentes, combinados com a utilização do flushing nutricional, podem 

contribuir para a estabilização do número de ovulações. Esse efeito é importante para a 

fêmea após a maturidade sexual, na melhoria da viabilidade dos embriões, com a 

possível diminuição da ocorrência de anormalidades do desenvolvimento folicular, 

associado ainda ao aproveitamento da capacidade uterina.  

No aspecto prático, há vantagens no que diz respeito à detecção de cio e 

inseminação, otimizando os resultados na reposição de matrizes nos plantéis 

comerciais, na dependência da idade a ser considerada quanto à primeira concepção. 
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O presente trabalho portanto, averigua as possíveis interações entre as técnicas 

e os efeitos na maturidade sexual, relacionados à duração e dispersão da manifestação 

dos estros, ciclicidade, bem como na ovulação, qualidade dos embriões e patologias 

ovarianas, representadas, pela ocorrência de cistos ovarianos. 
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2  OBJETIVOS 
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A pesquisa traz como propositura a investigação dos fenômenos reprodutivos na 

fêmea suína jovem, em especial nas fases pré e pós-púbere e a possível interação 

entre uso de gonadotrofinas exógenas com flushing nutricional, no segundo estro à 

puberdade. Nos objetivos propostos serão avaliados o grau de sincronização e 

evolução da maturidade sexual, além das características: número de ovulações,  

viabilidade embrionária, taxa de ciclicidade, duração e dispersão da manifestação do 

primeiro e segundo estros e cistos foliculares.  
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3.1 Puberdade 

 

A puberdade na espécie suína, segundo vários autores, caracteriza-se pelo 

aparecimento do primeiro estro, acompanhado de ovulação, sendo invariavelmente fértil 

(ELIASSON, 1991; HUGHES;  VARLEY, 1984). Este evento ocorre entre  seis a sete 

meses de idade conforme Britt (1998) e é fortemente influenciado pela genética, 

condição corporal, sociabilidade, nutrição, manejo alimentar, sazonalidade, exposição 

ao macho e outros fatores (HUGHES, 1982, 1998). A marrã para atingir a puberdade 

deve alcançar um certo nível de maturação fisiológica, compatível com seu 

desenvolvimento e sucesso reprodutivo (KIRKWOOD; AHERNE, 1985 ), uma vez que 

sustentará gestação, lactação e retorno ao cio pós-desmama. 

A puberdade ocorre em idades diferentes, dependente de fatores individuais e 

externos que concorrem para a variabilidade encontrada por vários autores: 160 dias 

(BELTRANENA et al., 1991); 164,2 dias (YOUNG et al., 1990b); 167,2 dias (YOUNG et 

al., 1990a); 173 dias (SIGNORET et al., 1990); 210,9 dias (ELIASSON, 1991); 

(ELIASSON et al., 1991). Essa variabilidade é conseqüente de mudanças no eixo 

hipotálamo-hipófise-ovário (BRITT; SESTI, 1991), indicativas de alterações hormonais e 

anatômicas ordenadas, que levam ao aparecimento do primeiro cio acompanhado da 

primeira ovulação (ELIASSON et al., 1991).  

No estudo de Anderson et al. (1984), estes observaram em marrãs, 189 dias 

(183-198 dias) de idade à maturidade sexual, com peso médio de 83 kg (76–88 kg).Em 

contrapartida, Foxcroft e Aherne (2000) consideram que o uso de técnicas modernas de 

manejo poderiam levar uma proporção considerável de marrãs, à puberdade precoce, 
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isto é, em torno de 120 a 140 dias de idade. Muniz  (2000) encontrou para idade e peso 

ao primeiro estro valores médios de 184,72±7,18 e 188,28±11,22 dias e peso de 

136,02±12,91 e 128,34±16,66 quilos, com a indução pelo macho aos 154 dias.  

A indução da puberdade e o número de ovulações, de acordo com Glasgow et 

al., (1997), são também muito sensíveis às variações de proteína das dietas, 

principalmente em marrãs ao redor de 160 dias de idade, e menos naquelas de 180 

dias. Parece que a marrã de 180 dias está mais próxima de seu peso de maturidade o 

que resulta em uma demanda menor de proteína para crescimento (WHITTEMORE et 

al., 1988).  

Aherne (1996) destaca como objetivo razoável a cobrição ou inseminação das 

fêmeas em seu segundo cio, tendo um peso corporal ao redor de 125 kg com 15 mm de 

espessura de toucinho.  

Ainda, segundo Hafez (1995), a puberdade é o resultado de um ajuste gradual 

entre a atividade crescente gonadotrófica e a habilidade das gônadas de promover a 

esteroidogênese e a gametogênese.  

A presença do macho como estímulo à puberdade, é fundamental na medida em 

que os feromonas encontrados na saliva do macho têm papel preponderante . Pearce 

et al., em 1988, comprovaram o envolvimento das secreções das glândulas salivares 

submaxilares na mediação da puberdade precoce da fêmea. Além dos feromonas, o 

contato físico irrestrito com o macho foi essencial para uma máxima resposta à 

puberdade (PEARCE;  PATERSON, 1992). 

A idade do macho merece atenção, uma vez que os mais jovens não secretam 

níveis adequados de feromonas, sendo o 5 α – androstenona e 3 α -androstenol, 
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possivelmente, os mais importantes, que são encontrados na urina e saliva (BROOKS, 

1999). A presença do macho, portanto, é fundamental quando se deseja atuar sobre a 

puberdade da marrã. No entanto, essa influência é limitada, dado às diferenças 

individuais nas respostas, resultando em maior ou menor grau de sincronização do 

estro dentro do grupo, além de fêmeas que não apresentam sinais característicos de 

cio, mesmo depois de atingida a puberdade. 

Como alternativa, tem sido estudado o uso de gonadotrofinas  exógenas na 

indução à puberdade, mesmo porque em granjas comerciais as marrãs, na maioria das 

vezes, são mantidas em gaiolas individuais que não permitem o contato direto com o 

varrão (CANDINI, 2001; CARBONE, 2002). Com o intuito de programar com mais 

precisão a introdução de marrãs nos programas reprodutivos, diminuindo assim os dias 

não produtivos, é que se propõe tal prática, promovendo uma eficiente indução do estro 

e a manutenção da ciclicidade, com maior controle da entrada das marrãs nos grupos 

semanais. O uso de gonadotrofinas coriônicas eqüina e humana, na indução do estro 

em marrãs, foi estudado desde 1935 por Casida, em revisão de Paterson et al., (1984), 

quando se obtiveram resultados muito variados, em alguns casos atingindo 100% das 

fêmeas que apresentaram cio de três a sete dias após o tratamento (SCHILLING; 

CERNE, 1972). 

Com atividade semelhante ao FSH , a gonadotrofina coriônica eqüina estimula a 

maturação de folículos no ovário. Os folículos selecionados para ovulação são 

recrutados de um pool proliferativo que contêm, em média, 50 folículos, entre dois e 

cinco mm de diâmetro (ANDERSON1  , 1980 apud FOXCROFT; HUNTER 1985),     mas 

___________________ 
1

 ANDERSON, L. L.  Ciclos reprodutivos: suinos.  In: HAFEZ, E. S. E.  Reprodução animal. 4 ed. Detroit: Manole, 1980 p. 412-446.  
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 tem sido reportado que o tamanho específico dos folículos varia em determinada faixa, 

especialmente, em raças de elevado número de ovulações (CLARK2 et al., 1973 apud 

FOXCROFT; HUNTER 1985), podendo, assim, determinar o potencial ovulatório. 

Os folículos em crescimento produzem estrógeno, que em determinada 

concentração estimula o hipotálamo a liberar o hormônio liberador de LH (GnRH). Este 

atua na hipófise anterior liberando o hormônio luteinizante (LH) que promove a 

maturação final e a ovulação (HAFEZ, 1995). 

Em razão do PMSG estimular o desenvolvimento folicular e do hCG controlar, 

precisamente, o momento da ovulação, foram utilizados para sincronizar a ovulação e 

permitir a inseminação em tempo fixo (WEBEL;  DAY, 1982). Em sua revisão sobre 

indução da puberdade em marrãs, Paterson (1982) reporta que a combinação hormonal 

mais utilizada é de 400 UI de eCG e 200 UI de hCG, levando a respostas eficientes em 

vários experimentos, onde 85%, ou mais, das fêmeas tratadas manifestaram estro 

(PATERSON; LINDSAY 1981). No entanto, Tilton et al. (1995) afirma que a 

porcentagem de fêmeas que apresentam estro pode variar, mas a maioria ovula mesmo 

sem demonstrar estro.  

Dial3 et al. (1983 apud KNOX et al., 2000) relatam que baixas doses de 

estrógeno não só levam a falhas na manifestação de estro e produção da onda  de  LH, 

mas que em alguns casos, há ovulação, mesmo na ausência de onda de LH detectável. 

As  medidas  dos  níveis  de  estrógeno  no  sangue e folículos,  em  resposta  ao 

 

_____________________ 
2CLARK, J. R.; EDEY, T. N.; FIRST,N. L.; CHAPMAN, A .B.; CASIDA, L. E.  The effects of four genetic groups and two levels of 
feeding on ovulation rate and follicular development in pubertal gilts. J. Anim. Sci. n. 36, p. 1164-1169, 1973. 
3)DIAL, G. D.; DIAL, A. K.; BEVIER, G. W.; GLENN, S. D.; DIZIUK, P. .J. Estrous behavior and circadian discharge of luteinizing 
hormone in the prepubertal gilt in response to exogenous estrogen. Biol. Reprod. n.29, p. 1047-1056, 1983. 
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 tratamento podem ajudar a entender a dissociação entre estro e ovulação (KNOX et 

al., 2000). 

Por outro lado, Britt (1998) recomenda a injeção de gonadotrofina, no mesmo dia 

em que sejam transportadas. Além do contato físico com o macho, diariamente, que 

melhora o resultado. 

Utilizando doses crescentes de PMSG (250, 500, 1000 e 2000 UI) e após 48 

horas, uma dose fixa de 500 UI de hCG, em marrãs pré-púberes, Baker e Coggins 

(1968) citam uma relação linear entre o número de ovulações e dose de PMSG e 

concluem que são necessárias, aproximadamente, 45 UI de PMSG para cada ovulação 

adicional. 

Em lugar do hCG, atualmente, tem sido utilizado como sincronizador de ovulação 

o hormônio luteinizante (LH) suíno. Candini (2001) utilizou em porcas, 5 mg de 

LH,obtendo sincronização da ovulação de 37,3±3,7 h após a aplicação de LH . No 

trabalho de Carbone (2002), a indução de cio mostrou-se eficaz em marrãs pré-

puberes, na dosagem 600 UI de eCG combinado com 5,0 mg de LH porcino purificado.  
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3.2 Número de ovulações 

 

  No que concerne ao número de ovulações, o flushing nutricional é considerado 

por vários autores (ANDERSON; MELAMPY4 1971 apud  RHODES et al., 1991; 

BELTRANENA et al., 1991), como uma técnica que provoca aumento deste número em 

marrãs, e pode ser usado como recurso de manejo, para aumentar o número de leitões 

nascidos em primíparas.  

O trabalho de Beltranena et al. (1991) é significativo no estudo do flushing 

nutricional em marrãs, onde se investigam os efeitos metabólicos desta técnica, nos 

teores plasmáticos dos hormônios reprodutivos e sobre o número de ovulações, 

demonstrando aumentos significativos no número de corpos lúteos em ovários de 

marrãs alimentadas com diferentes níveis de energia.  

Davis5 et al.(1987 apud  RHODES et al., 1990) concluíram que o número de 

ovulações em fêmeas,  no  primeiro  estro,  pode  ser  inferior à capacidade de fetos 

suportáveis pelo útero, e em populações de marrãs inseminadas em seu primeiro estro, 

o número de leitões nascidos pode ser superior, aumentando-se o número de 

ovulações, via flushing.  

Rhodes et al. (1991), também utilizando flushing em marrãs, concluíram que o 

mesmo leva a um aumento do número de corpos lúteos de 13,4±0,4 para 14,5±0,4 e do 

peso da leitegada em 1,43 kg/leitegada (P= 0,01), principalmente em marrãs que foram 

inseminadas  no  primeiro  estro.   Este  aumento  da  leitegada,   resulta  de  um  maior  

____________________________ 
4ANDERSON, L. L.; MELAMPY, R. M.  Factors affecting ovulation in the pig. In: D.J.A. Cole (Ed) Pig Production pp 329-366. 
Pennsylvania State Univertsity Press, University Park. 1971. 
5 DAVIS, D. L.; STEVENSON, J. S.; POLLMANN, D. S.; ALLEE, G. L.  Estrous and litter traits in gilts altered by altrenogest, flushing 
and pubertal status. J. Anim. Sci. n.64 p.1117, 1987. 
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número de ovulações, o qual limita o tamanho da leitegada de primeiro parto, em 

marrãs que não receberam flushing. 

Conforme Rhodes et al. (1991) o flushing consiste no aumento do consumo de 

alimento em marrãs, durante o período pré-cobertura, o que leva a uma mudança 

metabólica, considerando uma fase anterior de restrição alimentar, que ocasiona, 

primeiramente, um aumento dos teores plasmáticos de insulina (BOOTH et al., 1996), a 

qual age como mediador  dos efeitos metabólicos, dos quais o principal, é a resposta 

significativa na  secreção de hormônio luteinizante (LH) (BOOTH, 1990; FLOWERS et 

al., 1988) que, por sua vez, promove a maturação final dos folículos e a ovulação . 

Ao se levar em conta os aspectos endocrinológicos do flushing nutricional, 

segundo Armstrong e Britt (1987), após longo período de restrição alimentar a função 

ovariana é afetada pela supressão da liberação de GnRH (hormônio liberador de 

gonadotrofinas), mas a realimentação com altos teores de energia de 22,6 MJ ME d-1 

(1,4 x mantença) para 46 MJ ME d-1 (2,8 x mantença) aumenta a freqüência de pulsos 

de LH e o número de ovulações (FLOWERS et al., 1988), embora não haja efeito 

significativo do nível  alimentar  nas concentrações plasmáticas de FSH, estradiol-17β 

ou progesterona (BELTRANENA et al., 1991). 

Booth et al. (1996) relatam que sete dias de restrição alimentar, programada para 

manter os requerimentos do animal, praticamente inibem a secreção do hormônio 

luteinizante (LH), embora não afetem a secreção do hormônio folículo estimulante 

(FSH). Ao voltar a uma alimentação ad libitum com alta energia, (3.147 kcal ME / kg) 

observa-se  um retorno imediato da secreção  episódica de LH, e, após sete dias de 

alimentação a vontade,  detecta-se um aumento significativo do crescimento folicular. 
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O efeito nutricional sobre o número de ovulações em marrãs ainda não está bem 

elucidado. Embora Cox et al. (1987), tenham estabelecido um papel de mediador para a 

insulina, nesse efeito sobre o número de ovulações, evidências in vivo sugerem que 

outros hormônios e metabólitos também exerçam este papel, limitadamente.  

Aminoácidos plasmáticos, ácidos graxos livres, glicose, somatotrofina, tiroxina e 

IGF-I (insulin-like growth factor) têm sido investigados a partir de resultados obtidos de 

estudos in vitro de cultura de tecido ovariano (BOOTH, 1990). 

Cosgrove et al. (1992), desenvolveram um modelo de restrição alimentar em 

marrãs para determinar no ovário efeitos do retorno à alimentação, independentes das 

gonadotrofinas. Utilizando o progestágeno oral Alil-trembolona para bloquear a 

ciclicidade e portanto, inibir a secreção de LH , o retorno à alimentação levou a um 

desenvolvimento folicular significativo, demonstrando a importância da sensibilidade do 

ovário às mudanças metabólicas, com reflexos no desempenho reprodutivo. Resultados 

práticos, obtidos por Anderson e Melampy6 (1971 apud RHODES et al., 1991), dão 

conta de um aumento de 1,57 corpos lúteos, em marrãs tratadas com flushing . 

Achados recentes têm descrito o possível papel do IGF-I durante a fase de 

crescimento folicular (ERICKSON;  DANFORTH, 1995; GIUDICE7, 1992 apud BENOIT 

et. al., 1996; SPICER;  ECHTERNKAMP8 1995 apud BENOIT et al., 1996). Mudanças 

no consumo de alimentos são acompanhadas por alterações nos teores circulantes de 

IGF-I e somatotropina  (ST). A  restrição alimentar  aumenta  as  concentrações  de  ST,  

 

______________________ 
6ANDERSON, L. L.; MELAMPY, R. M.  Factors affecting ovulation in the pig. In: D.J.A. Cole (Ed) Pig Production pp 329-366. 
Pennsylvania State Univertsity Press, University Park. 1971. 
7GIUDICE, L. C. Insulin-like growth factors and ovarian follicular development. Endocrine Reviews. n.13, p.641, 1992. 
8SPICER, L. J.;  ECHTERNKAPM, S. E.  The ovarian insulin and insulin-like growth factor system with na emphasis on domestic 
animals. Domestic Animal Endocrinology, n.12, p.223, 1995.  
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diminui IGF-I e muda as proporções de IGF  proteína-ligadores  (IGFBP) (BENOIT et 

al.,1996). Um fato também importante é que, em marrãs, o RNA mensageiro  para  IGF-

I aumentou, concomitantemente, com o aumento do tamanho dos folículos (SAMARAS9 

et al., 1993, 1994 apud BENOIT et al., 1996).  Benoit et al., 1996, relatam também, que 

em particulares estágios do desenvolvimento pré-puberal dos folículos, estes são, 

especialmente sensíveis aos efeitos de uma alimentação pobre, via  queda dos teores 

séricos de IGF-I, afetando a função ovariana, principalmente reduzindo a capacidade 

ovulatória em marrãs. Por outro lado, o  aumento a longo prazo de IGF-I periférico, após 

retorno  à  alimentação, conforme Booth et al., (1996), poderia,  de forma endócrina 

sensibilizar o ovário a estímulos gonadotróficos. De outra maneira, fatores de 

crescimento sintetizados pelo próprio tecido folicular, podem atuar de maneira autócrina 

ou parácrina dentro do folículo ovariano, mediando efeitos do estado metabólico na 

função ovariana.   

Quanto aos efeitos sobre o número de ovulações em marrãs tratadas com 

combinações  hormonais a base de eCG ou PMSG e LH , são escassas as 

informações. Em dados ainda não publicados, Gama (2002) e Viana (2002), 

trabalhando com marrãs ao primeiro cio, observaram 9,19±4,84 e 16,31±2,91 corpo 

lúteos, respectivamente. Carbone (2002) encontrou 12,61±4,92 corpos lúteos. Estudos 

que combinam flushing com hormônios, não foram encontrados na literatura. 

Vários estudos destacam mais efeitos quantitativos relacionados ao número de 

ovulações,   embora   nem   sempre   correspondam  a  um  aumento  do  tamanho  das  

 

___________________________ 

9SAMARAS, S. E.; GUTHRIE, H. D.; BARBER, J. A.; HAMMOND, J. M. Expression of the mRNAs for the insulin-like growth factors 
and their binding proteins during development of porcine ovarian  follicles.  Endocrinology. n. 133, p. 2395. 
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respectivas leitegadas, à exceção dos casos de marrãs inseminadas à puberdade 

tratadas com flushing. 
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3.3  Viabilidade embrionária  

 

A mortalidade embrionária, definida como perdas que ocorrem até 35º dia de 

gestação, revela uma taxa média em suínos em condições normais de 20 a 30%. Da 

mesma forma que o número de ovulações pode variar entre linhagens e raças, assim 

também, a mortalidade embrionária. Dados de Van Der Lende (2000) e Pope et al. 

(1985), mostram que a maior parte da perda embrionária concentra-se até o 17º dia de 

gestação,  sendo que, um terço ocorre antes do nono dia  e aproximadamente, dois 

terços entre o nono e décimo oitavo dias da gestação. Entretanto, ainda são discutidos 

os fatores que a ocasionam, dentre eles, a diversidade embrionária aos 11 dias, que 

está relacionada com a produção de estrógenos por parte de embriões mais velhos, 

fato que poderia afetar os mais novos, alterando, assim, o ambiente uterino (POPE et 

al., 1990). Esta fase  inicial da gestação deve ser conduzida com maiores cuidados com 

a fêmea, a fim de evitar estresses de qualquer tipo. Componentes ambientais, como 

doenças e, principalmente, temperatura ambiente elevada, podem influir diretamente na 

sobrevivência embrionária (EDWARDS et al., 1968). Além disso, fatores outros, como 

os nutricionais, notadamente teores energéticos das rações, devem ser adequados, 

pois têm implicações com a concentração plasmática de progesterona, tão necessária 

nesta fase da gestação (FOXCROFT 1997; JINDAL et al., 1996, 1997), desde as 

primeiras horas após a ovulação.  

Ainda no tocante a sobrevivência embrionária, relacionada a teores plasmáticos 

de progesterona, medidos às 48 e 72 horas após o cio, Almeida et al., (2000) 

demonstraram que a restrição alimentar do 8º ao 16º dia do ciclo, leva a uma redução 

dessa taxa, quando comparada com a restrição do 1º ao 7º dia, confirmando a 
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importância de uma alimentação generosa na fase final do ciclo, como está proposto 

com o uso do flushing. 

Foxcroft (1997) sugere que a nutrição pode afetar tanto o número de folículos no 

pool pré-ovulatório, bem como, a atividade esteroidogênica destes, que por sua vez, 

controlaria a capacidade secretória do oviduto. Assim sendo, se esta função do oviduto 

é importante, o momento da troca de dominância de estrogênio por progesterona pode 

ser crítico para a sobrevivência dos embriões.  

 

3.4 Dispersão dos estros 

 

A dispersão observada na manifestação dos estros à puberdade, está 

relacionada à maturidade sexual, uma vez que,  o complexo de fatores neuroendócrinos 

que envolvem hipotálamo, hipófise e gônadas, atingem  plena função. Muniz (2000), 

trabalhando com marrãs, utilizando somente a exposição ao macho para indução dos 

estros, com os animais alojados em baias em grupos de três, sob dois regimes 

alimentares (com restrição e a vontade) observou um total de 94,79% em 33 dias, 

apresentando o primeiro cio à idade média de 165,91±11,75 dias a um peso médio de 

113,89±15,0 quilos, no grupo alimentado da vontade, e 163,35±7,02 dias e 

105,25±14,70 quilos, respectivamente, no grupo com restrição alimentar. Ao segundo 

estro, as fêmeas apresentaram a idade média de 184,72±7,18 e 188,28±11,72 dias, e 

peso de 136,02±12,91 e 128,34±16,66 quilos, respectivamente, sob restrição e 

alimentação a vontade. 
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No trabalho de Carbone (2002), realizado  no mesmo local, com os animais 

alojados em gaiolas de gestação, aos 126 dias de idade e 83 quilos de peso,  

estudando a indução do primeiro cio com diferentes doses hormonais, observou, uma 

concentração destes, que variou de 4,00±0,58 a 5,86±2,04 dias, após a aplicação dos 

tratamentos, em até 87,50% dos animais, enquanto que o grupo controle, apresentou  

valor médio de 26,22 dias, com desvio de 13,55, o qual representou a dispersão 

encontrada, em um total de 40,91% de fêmeas que manifestaram estro. 

Estudos relacionados à dispersão também relatam os percentuais cumulativos 

de fêmeas que manifestam estro, caracterizando animais que se mostram precoces e 

tardios na maturidade sexual, representando no total das fêmeas em estro,  em torno 

de 30 dias, a partir do estímulo do macho, na dependência da idade ao início do 

estímulo    (FOXCROFT, 2000; PATERSON, 1982). 

 

3.5  Duração dos estros  

  

A duração do estro é uma característica da espécie suína, que está relacionada, 

entre outros fatores, com o tamanho da leitegada (CORREA et al., 1997).  Em 

condições normais  a duração do cio é de 54 horas e varia  entre 24 e 72 horas 

(ANDERSON, 1982; SOEDE et al., 1994, 1995). Resultados de Viana, (2001), 

trabalhando com fêmeas de primeiro e segundo parto, apontam valores de 56,31±11,29 

horas. Estudos de Nissen et al. (1997) e Soede et al. (1994, 1995) confirmam que 

independentemente do período de duração do cio, a ovulação ocorre sempre no início 

do terço final do estro, decorridos em torno de 70% desse período. Segundo Viana 
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(2001), os fatores que interferem com a duração do estro podem influenciar o momento 

da ovulação. Candini (2001), utilizando a combinação hormonal, PMSG mais LH, em 

fêmeas desmamadas, observou uma redução no tempo de duração do cio, com valores 

médios de 44,30±8,78, variando de 12 a 60 horas, enquanto que nas fêmeas- controle a 

duração foi de 60,10±10,22 horas. No trabalho de Carbone (2002), utilizando-se fêmeas 

jovens e a mesma combinação hormonal, houve também, redução na duração dos 

estros para 40,42±15,08 horas, em relação ao grupo controle de 50,67±13,11 horas. A 

ligação da duração do estro, portanto, com o tamanho da leitegada, é estabelecida pela 

variação, principalmente, do momento da ovulação, guardando conseqüentemente, 

relação como o momento ideal da inseminação ou monta e taxa de concepção na inter-

relação dos parâmetros.   

 

3.6  Cistos ovarianos 

  

A literatura que faz referência a ocorrência de cistos foliculares relacionados à 

puberdade em marrãs é escassa, havendo citações que revelam resultados bastante 

variados. Tilton et al. (1995), observaram em 79% das fêmeas, tratadas com 400 UI de 

eCG e 200 UI de hCG a presença de cistos, enquanto que no grupo controle  o índice 

foi de 12%.  

Em marrãs à puberdade, tratadas com a mesma combinação hormonal utilizada 

no estudo, Gama (2002) em comunicação pessoal, refere-se a ocorrência em 37,31% 

dos animais. Carbone (2002) trabalhando também com marrãs  à puberdade, para a 
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mesma combinação hormonal, mas com dosagem diferenciada de LH, encontrou 

percentual de 8,72 % entre os animais tratados.   

Os autores Knox et al.(2000), trabalhando com marrãs pré-puberes, citam 

freqüências de  9 e 13 % de cistos foliculares, maiores de 12 mm,  utilizando PG 600 

(400 UI eCG e 200 UI hCG) em aplicação intramuscular e subcutânea, 

respectivamente. Por outro lado, Tilton et al. (1995), observaram em fêmeas impúberes 

de 140 a 150 dias de idade, induzidas a ovular com PG 600 (eCG), o percentual de 

79% de incidência de cistos, enquanto que, no grupo controle, o índice foi de 12%. 
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4.1 Local e instalações 

 

O trabalho experimental foi realizado na unidade de crescimento e terminação do 

Laboratório de Pesquisas de Suínos da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo – Campus de Pirassununga-SP. A unidade contém 48 

baias providas de lâmina d’água e capacidade para alojar, três fêmeas por baia, na 

lotação 1,5 m2 por animal.  

 

4.2 Animais 

 

Foram utilizadas 72 fêmeas pré-púberes com 157,49±5,01 dias de idade, 

96,65±7,70 kg de peso vivo em média e 8,6±1,7mm de espessura de toucinho, medida 

na posição P 2, provenientes da Granja Semesa, do município de Espírito Santo do 

Pinhal – SP, de linhagem híbrida denominada Pen Ar Lan NAIMA®, com componente 

genético da raça chinesa Meishan.  

 

4.3  Manejo  

  

O primeiro cio à puberdade foi induzido com auxílio de gonadotrofinas exógenas, 

tanto quanto, o segundo cio, utilizando-se a combinação hormonal proposta  para 

indução de estro, segundo Carbone (2002), quando então, as fêmeas foram 

inseminadas. Essa indução ao primeiro cio estabeleceu o primeiro dia do período 
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experimental, que se estendeu por 32 dias, compreendendo aplicação das 

gonadotrofinas no primeiro cio, inseminação no segundo cio e abate final. 

Para a estimulação, detecção do cio e determinação do momento da 

inseminação, no segundo estro, foram utilizados machos adultos que permaneceram 

nas baias por 15 minutos, duas vezes ao dia, a partir do 7º dia após o primeiro estro, 

até o final do experimento. 

Os animais foram alojados em baias de aproximadamente 4,5 m2  na quantidade 

de 3 animais por baia (1,50 m2 / animal), compondo quatro grupos de 18 fêmeas, de 

acordo com os tratamentos propostos, distribuídas ao acaso. Logo à chegada e devida 

composição dos grupos, todas as fêmeas sofreram a aplicação do protocolo hormonal, 

para indução do primeiro cio e homogeneização do status reprodutivo dos animais. 

As fêmeas foram inseminadas ao segundo cio, com duas doses de sêmem 

heterospérmico, oriundo de quatro reprodutores com fertilidade conhecida, às 12 e 24 

horas após o início do estro, definido pelo reflexo positivo de tolerância ao macho 

(RTM). A dose inseminante continha 4 x 109 espermatozóides em 100 ml. Após cinco 

dias da inseminação, foram abatidas para a retirada do aparelho genital e subseqüente 

avaliação do número de ovulações, viabilidade embrionária e patologia cística ovariana.  
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4.4 Alimentação 

  

Quanto à alimentação, foi oferecida uma única dieta em toda a fase 

experimental, atendendo aos requerimentos nutricionais para a idade e peso (NRC 

requerimentos para suínos, 1998 ) e segundo programa de arraçoamento da empresa 

fornecedora dos animais, cuja composição é apresentada na tabela 1. Como flushing, 

foi estabelecido o fornecimento de 3 kg/animal/dia (9.860,19 kcal/dia ME) da mesma 

ração, de acordo com o delineamento experimental. O arraçoamento foi feito em dois 

tratos diários, às 7:00 e 16:00 horas.  

A partir do sétimo dia do primeiro cio, o grupo tratado com o flushing, recebeu a 

quantidade de ração proposta, enquanto para o grupo testemunha, foi mantida a 

quantidade inicial, ou seja, 2 kg/animal/dia (6.573,46 kcal/dia ME), respeitando os 

mesmos horários da fase anterior .   

Ao segundo cio, os animais foram inseminados e, imediatamente após a última 

inseminação, o grupo em flushing retornou ao regime alimentar do grupo testemunha. 

A tabela 1 mostra a composição da dieta utilizada no período experimental. 
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Tabela 1 – Composição da dieta experimental 

 INGREDIENTES % 

Milho moído    77,200 

Farelo de soja 46/80 20,000 

Sal comum   0,495 

Calcário   0,625 

Fosfato bicálcico    0,810 

Premix Vitamínico 1     0,400 

Premix Mineral 2     0,180 

NATUPHOS 5000 G Suinos    0,010 

L-Lisina    0,150 

L-Treonina     0,001 

ANÁLISE CALCULADA  

Energia Metabolizável, kcal/kg 3.286,73 

Proteína Bruta, % 16,000 

Metionina + Cistina, %    0,491 

Lisina, %    0,810 

Calcio, %    0,630 

Fósforo, %    0,600 
1 Premix Vitamínico MASTERsui Recria/Reprod fornece (por kg de produto) :  Vitamina A 5.000 UI/g; Vitamina D3 1.250 UI/g; 

Vitamina E 25.000 mg/kg; Vitamina K3 3.000 mg/kg;  Vitamina B1 1.000 mg/kg; Vitamina B2 4.000 mg/kg; Vitamina B6 2.000 
mg/kg ; Vitamina B12 20.000 mcg/kg; Niacina  20.000 mg/kg;  Acido Pantotênico 10.000mg/kg;  Ac Fólico 300 mg/kg; Biotina 
50.000 mcg/kg  e Antioxidanetes 15.000 mg/kg.  

2 Premix Mineral Crescimento MASTERsui® fornece (por kg de produto):  Ferro 40.000 mg/kg ; Cobre  70.000 mg/kg ; Manganês 
15.000 mg/kg ; Zinco 60.000 mg/kg ; Iodo 750 mg/kg ; Cobalto 100 mg/kg ; Selênio 337,5 mg/kg , e veículo  q.s.p. 
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4.5  Tratamentos  

  

Os tratamentos foram aplicados de acordo com o delineamento experimental, 

inteiramente casualizado em um arranjo fatorial em dois níveis. Um nível, considerando 

a aplicação ou não de gonadotrofinas exógenas no segundo cio à puberdade e, o outro, 

considerando a utilização ou não do flushing, constituindo assim quatro tratamentos e 

quatro grupos de animais, apresentados na tabela  2 : 

 

Tabela 2 – Tratamentos e descrição 

 Tratamentos Descrição do Tratamento 

cFcH com Flushing com Hormônio Do 1º ao 7º dia – 2 kg da ração/animal/dia.  
Do 8º dia até a I.A. 3 kg da ração/animal/dia.  
Ao 16º dia aplicação de 600 UI de eCG* e após 
72 horas 2,5 mg de LH*  
 

sFcH  sem Flushing com Hormônio 2 kg/ração/animal/dia. Ao 16º dia aplicação de 
600 UI de eCG e após 72 horas 2,5 mg de LH 
 

cFsH com Flushing sem Hormônio Do 1º ao 7º dia – 2 kg da ração/animal/dia.  
Do 8º dia até a I.A. 3 kg da ração/animal/dia.  
 

sFsH  sem Flushing sem Hormônio 2 kg/ração/animal/dia durante todo o período 
experimental  

* eCG gonadotrofina coriônica equina 
** LH  hormônio luteinizante  

  

O componente hormonal dos tratamentos compreendeu a aplicação 

intramuscular de 600 UI de eCG (Novormon 5000 - Syntex S.A) e após 72 horas outra 

aplicação intramuscular de 2,5 mg de LH (Lutropin-V - Vetrepharm Canada Inc., Canadá). 
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Este protocolo foi utilizado para indução do  cio à puberdade em todas as 

fêmeas, em média aos 157,49±5,01 dias de idade e peso de 96,65±7,70 kg, com o 

objetivo de sincronizar e homogeneizar o material experimental.  

O componente alimentar dos tratamentos (aplicação ou não de flushing), foi 

estabelecido no intervalo entre o primeiro e segundo estros, sendo que nos primeiros 

sete dias, após diagnóstico do primeiro cio, foi oferecida a dieta experimental, na 

quantidade de 2 kg/animal/dia a todos os grupos e após este período a quantidade 

passou a ser de 3 kg/animal/dia, nos tratamentos com aplicação de flushing. O 

procedimento incluindo o componente hormonal, constou da sua aplicação a partir do 

16º dia, tomando como referência o emprego do LH, feito na indução do primeiro estro, 

nos tratamentos com a utilização dos hormônios.  

 

4.6  Coleta de material e análises  

 

Os animais foram abatidos aos cinco dias de gestação, no Matadouro Escola da 

PCAPS – Pirassununga, seguindo os procedimentos normais de abate de suínos. Os 

genitais foram coletados após o abate por atordoamento e sangria, com os animais 

mantidos em decúbito dorsal, para evitar o refluxo de urina para o interior do útero. 

Retirados os orgãos, os mesmos foram levados para o Laboratório de Pesquisa em 

Suínos, na sala da central de inseminação que serviu para a manipulação e exame dos 

orgãos e avaliação dos embriões. O conjunto ovidutos e útero foi separado e colocado 

em um suporte de ferro, contendo base, haste, sendo fixado por uma garra. Uma vez 

aprisionado o conjunto, cada oviduto foi lavado com 10 mL de solução salina fosfato 

(PBS), do infundíbulo em direção ao útero. Em seguida, o oviduto foi seccionado na 
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junção útero-ístimo e o respectivo corno uterino foi, então, lavado  duas vezes, 

utilizando-se 50 mL de solução de PBS e o líquido foi depositado em placas de Petri  

para a recuperação dos embriões e oócitos . A avaliação da viabilidade embrionária foi 

feita por estéreo-microscopia, baseada na presença e uniformidade do espaço 

perivitelíneo, com blastômeros uniformementente distribuídos e no estágio de 

desenvolvimento correspondente ao tempo entre a ovulação e a colheita (HUNTER, 

1974).  Os embriões que não se enquadraram nos referidos critérios, foram 

classificados como degenerados. O percentual de embriões viáveis ou, a taxa de 

viabilidade embrionária,  foi calculada pelo número de embriões viáveis dividido pelo 

número total de embriões.  Folículos com diâmetro acima de 3 mm, presentes nos 

ovários, no dia do abate das fêmeas, foram considerados como cistos foliculares.   

 

4.7  Mensuração da espessura de toucinho e pesagem 

  

A mensuração da espessura de toucinho, na altura da ultima costela, na posição 

P 2, que indica o ponto de exame, distante 6,5 mm da vértebra correspondente à 

costela e pesagem dos animais, foi feita  no início e no final do experimento, antes do 

abate, em todas as fêmeas. Para a medição da espessura de toucinho, utilizou-se o 

aparelho de ultrassonografia PIE MEDICAL com transdutor de 5 mHz e para a 

pesagem, a balança eletrônica TOLEDO do com  precisão de 100 gramos.   
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4.8  Análise estatística 

 

Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado, com arranjo fatorial 2 X 2, 

correspondendo à dois níveis para a  aplicação hormonal e dois níveis referente à 

utilização do flushing . As variáveis averiguadas foram: Número de Ovulações; 

Quantidade de Embriões Viáveis; Taxa de Viabilidade Embrionária; Percentual de 

Cistos Ovarianos; Intervalo entre a aplicação inicial dos hormônios e manifestação do 

segundo estro (Ciclicidade); Duração do Estro; Idade ao Segundo Estro; Dispersão dos 

Estros;  Percentual de manifestação do segundo estro; Espessura de Toucinho e Peso 

ao Abate dos animais. Os dados foram submetidos à análise de variância, para verificar 

a homogeneidade das variâncias e normalidade dos resíduos (teste de Bartlett).  Não 

obedecendo à homogeneidade das variâncias, os desvios-padrão dos dados de 

intervalo entre o primeiro e segundo estros, foram analisados pelo teste de Kruskal-

Wallis. Para a variável Espessura de Toucinho ao abate foi necessária a transformação 

em LOG10 . 

As variáveis Freqüência de Cistos Ovarianos e Manifestação do Segundo Estro, 

foram analisadas pelo teste não paramétrico do Qui-quadrado. 

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do programa computacional 

Statistical Analysis Sistem (SAS Institute, 1999) .  
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5.1 Número de ovulações  

 

   A análise de variância do número de ovulações, medido através da quantidade de 

corpos lúteos (CL), não revelou diferença significativa (P > 0,05), entre os tratamentos, 

nem tampouco interação (P=0,81). Os valores encontrados portanto, para os 

tratamentos com e sem hormônio  e com e sem flushing corresponderam a 14,60±5,78; 

13,23±4,83 CL; 14,28±5,06 e 13,47±5,57 CL, respectivamente, conforme ilustra a  

tabela 3. 

Tabela 3 –  Tamanho da amostra, Valores médios, Desvios-padrão e Coeficiente de 
variação do Número de Ovulações ( Nº de Corpos Lúteos ) no conjunto de 
tratamentos e seus efeitos principais. Probabilidade ( P ) 

Tratamentos* N Média Desvio CV P 

cFcH 16 14,87 6,08 40,92 
sFcH 17 14,35 5,66 39,48 
cFsH 19 13,78 4,11 29,85 
sFsH 19 12,68 5,51 43,50 

0,81 

      
”Flushing” N Média Desvio CV P 

com 35 14,28a 5,06 35,43 
sem 36 13,47a 5,57 41,36 

0,52 

      
Hormônio N Média Desvio CV P 

com 33 14,60a 5,78 39,62 
sem 38 13,23a 4,83 36,52 

0,28 

      
N Média Desvio CV  Geral 
71 13,87 5,30 38,23  

*  Interação não significativa. ( P = 0,81 ) 
a,  Sobrescritos iguais, valores não  diferem entre si.  
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5.2  Viabilidade embrionária 

 

Na tabela 4 são apresentados os valores médios e desvios-padrão para o número 

de embriões viáveis, os quais, na análise de variância, não revelaram interação 

significativa entre os tratamentos. No entanto, foi destacada diferença significativa entre 

os tratamentos com e sem hormônio, 8,39±5,66 e 11,25±4,58 respectivamente, 

(P=0,028), indicando valores inferiores para o tratamento com hormônio. Observou-se, 

da mesma forma, diferença significativa entre os tratamentos com e sem flushing, 

11,55±4,81 e 8,50±5,32 respectivamente, (P=0,021), apontando valor superior para o 

tratamento com flushing. Os efeitos principais dos fatores podem ser observados na 

figuras 1 e 2 . 

Tabela 4 - Tamanho da amostra, Valores médios, Desvios-padrão e Coeficientes de 
variação da quantidade embriões viáveis no conjunto de tratamentos e seus 
efeitos principais. Probabilidades ( P )  

Tratamentos* N Média Desvio CV P 

cFcH 13 9,92 5,72 57,66 
sFcH 15 7,06 5,45 77,22 
cFsH 14 13,07 3,31 25,36 
sFsH 17 9,76 5,03 51,52 

0,86 

      
”Flushing” N Média Desvio CV P 

com 27 11,55a 4,81 41,66 
sem 32 8,50b 5,32 62,68 

0,02 

      
Hormônio N Média Desvio CV P 

com 28 8,39a 5,66 67,5 
sem 31 11,25b 4,58 40,75 

0,02 

      
N Média Desvio CV  Geral 
59 9,89 5,28 53,58  

* Interação não significativa.  (P = 0,86 ) 
a, b  Sobrescritos diferentes valores diferem entre si.    
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Figura 1- Efeito do fator hormônio sobre o número de ovulações e 
                viabilidade embrionária 



 

 

51

 

 

 

a

a

a

b

0

2

4

6

8

10

12

14

16

cF sF

Nº de Ovulações Embriões viáveis

Figura 2 – Efeito do fator flushing sobre o número de ovulações e    
                  viabilidade embrionária 
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5.3  Sincronização e dispersão dos estros 

 

Na tabela 5 são apresentados os valores médios e desvios-padrão para a 

variável dispersão dos estros. A análise de variância não revelou interação, nem 

diferença significativa entre os tratamentos. Para os tratamentos com e sem flushing, os 

valores foram 19,17±2,48 dias e 20,09±3,48 dias, respectivamente, e para os 

tratamentos com e sem hormônio de 19,62±0,82 e 19,67±4,14 dias (P> 0,05). A tabela 

ainda revela, diferença significativa, através do teste de Kruskal-Wallis nos desvios- 

padrão relacionados aos tratamentos com e sem hormônio (0,72 e 0,91 versus 3,30 e 

4,70) respectivamente, expressando valores significativamente menores nos 

tratamentos com hormônio em comparação aos sem hormônio, o que revela o grau de 

sincronização e dispersão dos estros nas fêmeas que foram submetidas à aplicação 

hormonal, conforme mostra graficamente a figura 1. Por outro lado, a eficácia da 

combinação hormonal na sincronização dos estros ficou evidente como se observa na 

figura 3.   
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Tabela 5 – Intervalos entre os 1º e 2º estros. Médias em dias, tamanho da amostra, 

desvios-padrão, coeficientes de variação e probabilidades (P), do intervalo 
compreendido entre a aplicação da 1ª dose de LH, da combinação 
hormonal eCG e LH, e a manifestação posterior do 2º cio. 

 
 

Tratamentos* N Média Desvio CV 
cFcH 14 19,71a 0,72x 3,81 
sFcH 16 19,53a 0,91x 4,65 
cFsH 16 18,68a 3,30z 17,76 
sFsH 17 20,58a 4,70z 22,85 

     
”Flushing” N Média Desvio CV 

Com 30 19,17a 2,48 12,93 
Sem 33 20,09a 3,48 17,32 

     
Hormônio N Média Desvio CV 

Com 30 19,62a 0,82a 4,17 
Sem 33 19,67a 4,14b 21,04 

     
N Média Desvio CV Geral 
63 19,57 3,08 15,73 

 * Interação entre tratamentos não significativa.  ( P =  0,40 ) 
   a, b Sobrescritos iguais, valores não diferem entre si  (Teste de Bartlett ) 
  x, z Sobrescritos distintos, valores diferem entre si  (Teste de Kruskal-Wallis) 
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A manifestação do segundo estro está expressa em percentual de freqüência, 

cujos dados, submetidos ao teste do Qui-quadrado não apresentaram diferença 

significativa entre os tratamentos, bem como interação entre eles ( P < 0,05 ). O 

percentual médio foi de 88,57% de fêmeas que manifestaram o segundo cio. A análise 

dos efeitos dos fatores com e sem flushing mostrou freqüências de 85,71% e 91,43% 

de manifestação do segundo estro, respectivamente, enquanto que na análise dos 

fatores com e sem hormônio as freqüências foram de 90,63% e 86,84%, 

respectivamente, não revelando, entre os fatores referidos, diferenças significativas     

(P > 0,05) tabela 6 – figura 4.  

 
Tabela 6 –Tamanho da amostra, Freqüência  de manifestação de estros e 

Probabilidades (P).  
Tratamentos* N Freqüência % P 

CFcH 14 ( 16 ) 87,50 
SFcH 15 ( 16 ) 93,75 
CFsH 16 ( 19 ) 84,21 
SFsH 17 ( 19 ) 89,47 

0,84 

    
”Flushing” N Freqüência % P 

Com 30 ( 35 ) 85,71a 

Sem 32 ( 35 ) 91,43a 
0,45 

    
Hormônio N Freqüência % P 

Com 29 ( 32 )  90,63a 

Sem 33 ( 38 ) 86,84a 
0,62 

    
N Freqüência %  Geral 

62 ( 70 ) 88,57  
* Interação não significativa. ( P = 0,84 ) 
a  Sobrescritos iguais, valores não diferem entre si.  
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5.4  Duração dos estros  

 

A análise estatística, envolvendo a duração dos estros não identificou os 

tratamentos, nem tampouco interação entre eles. Os valores médios  apresentados na 

tabela 7, nos tratamentos com e sem hormônio, foram de 57,68±20,02 e de 

59,68±14,76 horas, respectivamente, e nos tratamentos com e sem flushing, de 

57,75±14,99 e 59,62±19,43 horas, respectivamente. 

 
 
 
Tabela 7 - Tamanho da amostra, Médias em horas, Desvios-padrão, Coeficientes de 

variação e probabilidades ( P ), da duração dos estros 
Tratamentos* N Média Desvio CV P 

cFcH 14 55,39 15,12 27,30 
sFcH 16 59,68 23,82 39,91 
cFsH 16 59,81 15,05 25,17 
sFsH 17 59,55 14,94 25,08 

0,61 

      
”Flushing” N Média Desvio CV P 

com 30 57,75a 14,99 25,96 
sem 33 59,62a 19,43 32,59 

0,65 

      
Hormônio N Média Desvio CV P 

com 30 57,68a 20,02 34,71 
sem 33 59,68a 14,76 24,73 

0,63 

      
N Média Desvio CV  Geral 
63 58,73 17,35 29,54  

* Interação não significativa. ( P = 061 ) 
a   Sobrescritos iguais, valores não diferem entre si.  
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5.5  Cistos ovarianos  

 

As freqüências observadas para cistos foliculares, diagnosticados em 12 animais 

(16,9%), após a análise pelo método do Qui-quadrado, foram de 22,86 vs 11,11% nos 

tratamentos com e sem flushing, respectivamente, e de 15,15 vs 18,42% nos 

tratamentos com e sem hormônio, respectivamente. Não se constatou diferença 

significativa entre os mesmos, não havendo da mesma forma, interação entre as 

características aqui referenciadas, conforme valores apresentados na tabela 8.  

 
Tabela 8 – Tamanho da amostra, Freqüências % e Probabilidades (P) de cistos 

ovarianos, nos tratamentos com e sem flushing, e com e sem hormônio.  
 

Tratamentos* N Freqüência % P 

CFcH 3 ( 16 ) 18,75 
SFcH 2 ( 17 ) 11,76 
CFsH 5 ( 19 ) 26,32 
SFsH 2 ( 19 ) 10,53 

0,55 

    
”Flushing” N Freqüência % P 

Com 8 ( 35 ) 22,86a 

Sem 4 ( 36 ) 11,11a 
0,18 

    
Hormônio N Freqüência % P 

Com 5 ( 33 )  15,15a 

Sem 7 ( 38 ) 18,42a 
0,71 

    
N Freqüência %  Geral 

12 ( 71 ) 16,90  
* Interação não significativa. ( P = 0,55 ) 
a  Sobrescritos iguais,  valoresnão diferem entre si.  
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5.6  Peso e espessura de toucinho finais 

 

Nas tabelas 9 e 10 são apresentados os valores médios e desvios-padrão dos 

pesos finais das fêmeas e espessura de toucinho. A análise estatística não revelou  

interação entre os tratamentos, nem diferença entre os tratamentos com e sem 

hormônio. Os valores para os grupos  com e sem hormônio foram de 10,0±2,0 mm e 

10,2±1,8 mm para espessura de toucinho (P=0,677) e de 115,35±8,23 kg e 

111,56±8,30  kg para o peso (P=0,059). Para os grupos com e sem flushing, a análise 

revelou diferença significativa, havendo valor superior no grupo com flushing em 

comparação ao sem flushing 10,07±1,9 mm vs 9,50±2,1 mm, (P=0,0384), para 

espessura de toucinho e também no peso final, 117,48±9,82 kg e 109,28±7,57 kg, 

(P=0,0001) respectivamente. Figuras 5 e 6.  
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Tabela 9 – Tamanho da amostra, Médias em milímetros, Desvios-padrão, Coeficiente 

de variação e probabilidades ( P ) de Espessura de toucinho final.  
Tratamentos* N Média Desvio CV P 

cFcH 16 10,4 2,0 19,34 
sFcH 17 9,6 2,0 21,55 
cFsH 19 10,9 2,4 22,08 
sFsH 19 9,6 1,8 19,45 

0,72 

      
”Flushing” N Média Desvio CV P 

com 35 10,7a 2,2 20,72 
sem 36 9,5b 1,9 20,17 

0,03 

      
Hormônio N Média Desvio CV P 

com 33 10,0a 2,0 20,54 
sem 38 10,2a 1,8 21,59 

0,67 

      
N Média Desvio CV  Geral 
71 10,1 2,1 21,00  

*  Interação não significativa. ( P = 0,72 ) 
a, b Sobrescritos diferentes valores diferem entre si.  
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Tabela 10 -   Tamanho da amostra, Médias em quilos, Desvios-padrão, Coeficientes de 

variação e probabilidades ( P ) do Peso ao abate  
 
Tratamentos* N Média Desvio CV P 

cFcH 16 120,46 11,75 9,75 
sFcH 17 110,54 7,06 6,39 
cFsH 19 114,97 7,25 6,31 
sFsH 19 108,15 8,02 7,41 

0,451 

      
”Flushing” N Média Desvio CV P 

com 35 117,48a 9,82 6,31 
sem 36 109,28b 7,57 7,41 

0,0001 

      
Hormônio N Média Desvio CV P 

com 33 115,35a 8,23 9,75 
sem 38 111,56a 8,30 6,39 

0,059 

      
N Média Desvio CV  Geral 
71 113,32 9,62 8,49  

*  Interação não significativa. ( P = 0,451 ) 
a, b Sobrescritos diferentes, valores diferem entre si. 
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6  DISCUSSÃO 
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6.1  Número de ovulações 

 

O número de ovulações representado pela quantidade de corpos lúteos (CL) não 

mostrou diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos propostos, bem como não 

houve interação entre os mesmos. Obteve-se para os tratamentos, média geral de 

13,87±5,30 sendo: 14,28±5,06 e 13,47±5,57 correspondentes aos tratamentos com e 

sem flushing e de 14,60±5,78 e 13,23±4,83 embriões, para os tratamentos com e sem 

hormônio, respectivamente, conforme tabela 3 . Esses achados assemelham-se, 

principalmente, no que tange aos efeitos do flushing alimentar,  aos dados obtidos por 

Self et al. (1955), Beltranena (1991)  e Muniz (2000). No presente estudo, a dieta 

continha 16,00% PB e 3.286,73 kcal ME / kg e um consumo de 2,0 e 3,0 kg/dia, para os 

tratamentos com e sem flushing respectivamente. 

Informações destacam que o número de ovulações é restaurado em primíparas 

com o uso do flushing (BELTRANENA et al., 1991). Os autores encontraram 11,1 CL  

para fêmeas  ao segundo cio, alimentadas  com  uma dieta de 16% PB e 3.237,5 kcal 

ME / kg  com restrição de consumo a 2,0 kg/dia ;  13,5 CL  com a mesma dieta e 

consumo de 2,8 kg/dia  e 14,2 CL com a mesma dieta e consumo ad libitum  (3,8±0,4 

kg/dia). 

Ao considerar o trabalho de Flowers et al. (1989), em marrãs ao segundo cio, 

vemos que estes encontraram, no grupo controle 9,4±2,7 CL, alimentado com uma 

dieta de 5.400 kcal ME/ dia e 16,0±3,4 CL, quando alimentadas com 11.000 kcal ME / 

dia, ficando evidente o efeito do flushing . Ainda, Rhodes et al. (1991) observaram um 
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aumento de 1,1 CL utilizando uma dieta para flushing contendo 8.067 kcal/dia, 

oferecida a partir do terceiro a sexto dia do ultimo cio, até o segundo cio.  Anderson e 

Melampy1 (1971 apud RHODES et al., 1991), sugere que o tempo de  duração ótimo 

para aplicação do flushing  é de 11 a 14 dias e que é necessário um adicional de 8.000 

kcal/dia para aumentar o número  de ovulações.  

Assim, aconselham-se maior severidade  e tempo mais longo  de  restrição 

(BELTRANENA et al., 1991; BOOTH, 1990; FLOWERS et al., 1989) e à realimentação, 

um nível energético alto, para a manifestação do efeito esperado, especialmente, 

considerando o papel mediador da insulina e IGF-I (Insulin Growth Factor) de efeitos 

metabólicos na função ovariana (BOOTH; COSGROVE; FOXCROFT, 1996; COX et 

al.,1987).   

Os resultados observados, relativos ao uso da combinação hormonal (eCG e LH) 

(14,60±5,78 e 13,23±4,83 corpos lúteos, respectivamente, nos tratamentos  com e sem 

hormônio), não foram estatísticamente diferentes e se assemelharam aos de Carbone 

(2002), que encontrou, usando a combinação hormonal, 600 UI eCG e 5 mg de LH , 

12,61±4,92 corpos lúteos em marrãs impúberes. Gama2 (2003) e Vianna3 (2003) em 

dados ainda não publicados, informam, para a mesma combinação hormonal e 

dosagem, valores de 9,19±4,84 para marrãs ao primeiro estro e 16,31±2,91 corpos 

lúteos para marrãs ao segundo estro, respectivamente. 

Nessa faixa etária e, correspondendo ao primeiro e segundo estros à puberdade,  

_____________________ 
1
ANDERSON, L. L.; MELAMPY, R. M.  Factors affecting ovulation in the pig. In: D.J.A. Cole (Ed) Pig Production pp 329-366. Pennsylvania 

State Univertsity Press, University Park. 1971. 
2
GAMA, R. D  Mestrando em Reprodução Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia USP , Dados de experimente a ser 

publicado. 2003. 
3
VIANNA, W. L. Mestrando em Reprodução Animal. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia USP.  Dados de experimento a ser 

publicado. 2003.   
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constata-se maior variabilidade, em comparação ao segundo estro (MUNIZ, 2000), 

evidenciando-se a evolução do número de ovulações, a partir do primeiro estro, até a 

sua estabilização, do terceiro aos demais estros subseqüentes. O fato de não ter sido 

encontrada diferença nos tratamentos com e sem hormônio, fortalece o efeito não 

prejudicial do protocolo hormonal, comprovando de certa forma o mimetismo com o 

sistema endócrino.  

 

6.2  Viabilidade embrionária  

  

Embora não tenha sido verificada interação entre os tratamentos, os valores 

obtidos para esta variável apresentaram diferenças significativas, quando analisados 

separadamente,  tanto para os tratamentos com e sem flushing ,  como para os com e 

sem hormônio  (Tabela 4 – Figura 1). 

Os tratamentos com e sem flushing revelaram diferença significativa (11,55±4,81 

e 8,50±5,32 embriões viáveis, respectivamente), denotando a influência da 

sobrealimentação e especialmente, dos níveis energéticos da dieta,  sobre a viabilidade 

embrionária, quando aplicada do sétimo dia do ciclo até o estro subsequente. Esse 

efeito da dieta tem sido demonstrado através das concentrações plasmáticas de 

progesterona que se mostram particularmente, importantes (FOXCROFT, 1997; 

HUGHES, 1993;  JINDAL et al., 1996, 1997), nas fases iniciais do desenvolvimento 

embrionário. Reforçando esses achados, Almeida et al. (2000) ressaltam a importância 

da dieta referindo-se à quantidade,  qualidade  e momento oportuno da restrição e 

flushing  sobre as concentrações de progesterona plasmáticas, as quais são essenciais, 
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nesta fase de gestação. Por outro lado, a adequação de um plano nutricional nas 

diferentes linhagens  no período pré-cobertura, tem que ser levado em consideração 

quando avaliamos os efeitos positivos na sobrevivência embrionária relacionados ao 

desenvolvimento folicular. É conhecido o efeito de hormônios metabólicos circulantes, 

em especial o da insulina, que inicialmente diminui a atresia folicular e aumenta as 

concentrações de IGF-I (Insulin growth factor-I).  Este, por sua vez, tem efeito 

estimulador na foliculogênese (QUESNEL et al., 2000). Assim, uma restrição alimentar, 

no período pré-ovulatório, diminui as concentrações de IGF-I e altera as proporções de 

IGFBP (Insulin growth factor binding-protein), as quais exercem influência no 

desenvolvimento dos folículos recrutados, promovendo maior homogeneidade destes 

em tamanho, determinando maior grau de maturação e o isodesenvolvimento dos 

oócitos. A conseqüencia desse processo é a adequada capacitação para a função 

esteróidogênica, deveras importante nos primeiros dias de gestação, o que resulta em 

maior viabilidade embrionária (ASHWORTH, 1999). Portanto, a utilização do flushing 

em marrãs, pode melhorar o número de leitões nascidos (RHODES et al, 1990), não 

somente pelo aumento do número de ovulações, mas também pelos seus efeitos no 

número de embriões viáveis.  

Outros fatores ambientais como doenças, temperatura e estresse de um modo 

geral, também, interferem na sobrevivência dos embriões (EDWARDS et al., 1968). 

Os tratamentos com e sem hormônio revelaram 8,39±5,66 e 11,25±4,58 

embriões viáveis, respectivamente, apontando a influência do tratamento hormonal 

sobre a viabilidade embrionária, diminuindo-a, provavelmente, por provocar a ovulação 

de folículos em diferentes estágios de maturação, com provável maior diversidade, 
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como tem sido levantado na literatura (POPE et al., 1990). Nesse aspecto verifica-se 

uma capacidade esteroidogênica diferente que, por sua vez, controla a capacidade 

secretória do oviduto, modificando o ambiente local, podendo tornar-se crítico nesta 

fase para a própria sobrevivência embrionária (FOXCROFT, 1997). 

A aplicação de hormônios exógenos, provoca aumento das concentrações de 

gonadotrofinas, cujos efeitos levam a alterações no conjunto de folículos que deverão 

ovular, podendo ocorrer efeitos que fogem da dinâmica normal. Não se verificou efeito 

no número de ovulações e, sim, na característica embriões viáveis, dada a sua 

importância do ponto de vista de sensibilidade e de variabilidade, caracterizando-se 

como parâmetro importante, para explicar o efeito hormonal. Os estudos portanto, 

devem ser aperfeiçoados, em busca de maior mimetismo, de modo a maximizar os 

resultados positivos quando da aplicação hormonal, no estro correspondente ao da 

inseminação ou cobrição. Por outro lado a aplicação da mesma combinação hormonal 

em fêmeas de 1° e 2º partos (PORTELLA, 2003) e de 3 ou mais partos (CANDINI, 

2001), não destacaram diferença significativa no número de nascidos, o que nos leva a 

ponderar, realmente, que novos estudos devem melhor avaliar a ação das 

gonadotrofinas. 
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6.3  Sincronização e dispersão dos estros 

 

A análise de variância dos dados não mostrou diferença significativa no intervalo 

entre o primeiro e segundo cio, para os tratamentos que envolveram a aplicação ou não 

de hormônios (19,46±1,2 vs 19,66±4,13 dias) e independente da utilização ou não do 

flushing, pois a interação mostrou-se não significativa (P>0,05). Entretanto, ficou 

evidente o efeito significativo da combinação hormonal empregada (eCG e LH), na 

sincronização do segundo estro através dos valores dos desvios-padrão, os quais 

representam o grau de dispersão entre os tratamentos com ou sem hormônio, 

constantes nas tabelas 5, 6 - figura 2 . 

Das fêmeas utilizadas no experimento, na idade de 157,49±5,01 dias e peso de 

96,65±7,70 quilos, induzidas ao primeiro estro através da aplicação de gonadotrofinas 

(eCG e LH), 42,25% manifestaram comportamento típico de estro, com reflexo de 

tolerância positivo. Ao abate, através da avaliação das estruturas do ovário, foi 

constatada a presença de Corpos Albicans  em todas as fêmeas, comprovando a 

ovulação, embora não houvesse comportamento típico de estro, o que demonstrou a 

eficácia do tratamento hormonal na indução da puberdade.  

Resultados de sincronização semelhantes, obtidos no laboratório de pesquisa de 

suínos, sobre a resposta à indução do primeiro estro, com a mesma combinação 

hormonal, foram encontrados por Carbone (2002) e Vianna4 (dados ainda não 

publicados),  que   verificaram   percentuais  72,91%  e  53,03 %,  respectivamente,  de  

______________________ 
4VIANNA, W. L. Mestrando em Reprodução Animal. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia USP.  Dados de experimento a 
ser publicado. 2003.   
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fêmeas em cio.  

As fêmeas que não apresentaram comportamento aparente de estro, 

representando um percentual de 57,75%, possivelmente, tiveram desenvolvimento 

folicular insuficiente no momento da aplicação do LH, havendo mesmo assim ovulação, 

independentemente dos teores de estrógenos (DIAL et al5., 1983 apud KNOX et al., 

2000).   

A esse respeito, Knox et al. (2000) inferiram que a indução de estro e ovulação 

em marrãs dependem do hormônio aplicado, da dose e via de administração, cujas 

diferenças de manifestação, ou não, de estro, é sugestivo do envolvimento de 

estrógenos. Elsaesser6 (1982 apud KNOX et al., 2000) sugere ainda, que os picos de 

LH estão presentes e funcionam mesmo antes da puberdade e, embora as fêmeas 

possam responder ao feedback de estrógeno, o ovário não é capaz de liberar uma onda 

do mesmo. Ainda, segundo Knox et  al. (2000) as diferentes respostas de marrãs 

homogêneas na idade, à mesma dose de hormônio, podem estar relacionadas a 

variações na maturação sexual, processo em que os sistemas de controle da ovulação 

e estro se desenvolvem gradualmente e independentemente, em momentos específicos 

e distintos.  

Considerando a ciclicidade, dentro do intervalo normal entre o primeiro e 

segundo estros, nos diferentes tratamentos, a sincronização mostrou percentuais de 

87,50 e 93,75% para os tratamentos com flushing com hormônio e sem flushing com 

hormônio, respectivamente, com estros concentrados num período de cinco dias.  

___________________ 
5DIAL, G. D.; DIAL, A. K.; BEVIER, G. W.; GLENN, S. D.; DIZIUK, P. .J. Estrous behavior and circadian discharge of luteinizing 
hormone in the prepubertal gilt in response to exogenous estrogen. Biol. Reprod. n.29, p. 1047-1056, 1983. 
6ELSAESSER, F. Endocrine control of sexual maturation in the female pig and sexual differentiation of the stimulatory oestrogen 
feedback mechanism. In: D.J.A. Cole and G. R. Foxcroft (Ed.) Control of Pig Reproduction. P 117-138. Butterworth Scientific, 
London, 1982 
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Convém destacar pela semelhança dos valores, a homogeneidade do material 

utilizado, o que também constata a efetividade da ação da combinação hormonal 

aplicada na indução do primeiro estro. Por outro lado, considerando que o flushing não 

induz ao estro (BELTRANENA et al., 1991), os animais que receberam os tratamentos 

sem o componente hormonal, revelaram percentuais de sincronização de 84,21 e 

89,47% para os tratamentos com e sem flushing respectivamente, distribuídos ao longo 

de 26 dias de exposição ao macho, isto é, do 7º ao 32º dia, com maior concentração de 

estros entre o 18º e 22º dias do ciclo, dentro portanto, da faixa  normal aceitável de 

ciclicidade. Estes percentuais, num período de 32 dias, assemelham-se aos valores 

obtidos por Muniz (2000) no mesmo local de experimentação, havendo em um período 

de 33 dias de indução da puberdade, sómente empregando o macho como estímulo, 

percentual de 94,79%. No entanto, há que se observar no presente estudo, que 

algumas fêmeas, nos tratamentos sem hormônio, apresentaram o segundo estro muito 

precocemente, ou seja, no 10º, 11º e 12º dias, após o primeiro, o que não invalida a 

hipótese de que este cio tenha sido de fato o primeiro para estas fêmeas, que não 

teriam respondido à indução hormonal e diante da exposição diária ao macho vieram 

manifestar o comportamento posteriormente, confundindo-se com o segundo estro. Da 

mesma maneira, aquelas que manifestaram estro, além da faixa normal aceitável (18 a 

25 dias de ciclo estral), poderiam ter manifestado uma resposta tardia, sob estímulo do 

macho. Entretanto, ao abate não foi possível diferenciar, pois que, o parâmetro Corpus 

Albicans esteve presente em todas. Considerando a hipótese como verdadeira, pode-se 

concluir que tais fêmeas não atingiram a maturidade sexual ao mesmo tempo que as 

restantes, como destaca a figura 3. Cumpre acrescentar ainda que, das seis fêmeas 
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que estiveram fora da faixa normal, quatro delas, ao abate, apresentaram cistos 

ovarianos e que das quatro, três delas corresponderam às que manifestaram estro 

antes do 17º dia e uma delas após o 24º dia do período. Essas considerações justificam 

a situação dessas fêmeas, que no conjunto representam 18,18%, mas que levando em 

conta a presença da patologia, o percentual é menor, correspondendo a apenas 6%, e 

justamente em fêmeas que manifestaram estro no 28º e 29º, como bem esclarece a 

figura 3.   

Analisando o aspecto maturidade sexual da fêmea, é importante ressaltar a 

proposição de Aherne (1996), que entende como possível a cobrição das fêmeas já em 

seu segundo estro, a um peso corporal ao redor de 125 kg com 15 mm de espessura 

de toucinho, embora o autor não se refira a uma idade específica. No estudo, foi 

possível observar, além da mensuração da espessura de toucinho, a idade e o peso 

das fêmeas no segundo estro, sendo as médias de 10,1±2,1mm, 184,49±4,97dias e 

113,32±9,62 quilos, respectivamente. Há semelhança relativa ao peso e diferença 

quanto à espessura de toucinho. Outros fatores, naturalmente, influem nos valores 

dessas variáveis, o que explica a dificuldade de se generalizar a recomendação.  

Esse conjunto de informações são importantes para que se possa entender o 

mecanismo endócrino ligado à maturidade sexual e conseqüentemente, à dispersão 

natural que ocorre nas fêmeas da faixa etária utilizada (Tabela 6 - Figura 2).  

É interessante acrescentar que, embora os valores protéicos da dieta usada 

tenham sido ligeiramente baixos (16,00%), (GLASGOW et al., 1997; WHITTEMORE; 

TULLIS; EMMANS, 1988), as fêmeas, no presente estudo, apresentaram no segundo 

estro idade média de 177,20±6,11 dias e peso de 113,32±9,62 kg ao abate, com 
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espessura de toucinho de 10,1±2,1 mm. Segundo a proposição de cobrição das fêmeas 

no período pós-púbere, pode-se argumentar que, a sincronização das marrãs leva a 

uma ordenação do trabalho de acompanhamento da ciclicidade, após o primeiro estro e 

portanto, de forma mais programada, é possível observar o evoluir das condições ideais 

para a primeira cobrição ou I.A., de acordo com a idade, peso e espessura de toucinho 

específicas, de recomendação das empresas fornecedoras de genética.  

A dispersão relativa aos tratamentos sem hormônio assemelha-se à encontrada 

em experimento conduzido nas mesmas instalações do laboratório (MUNIZ, 2000), 

utilizando uma dieta na fase de flushing de 17,44% de proteína e 3.138,08 kcal/kg ME, 

quando verificou-se a manifestação do segundo estro em fêmeas com 184,72 e 188,28 

dias de idade e peso de 136,02±12,91 e 128,34±16,66 quilos, partindo da indução aos 

154 dias de idade das fêmeas, totalizando cumulativamente, 94,79% de fêmeas 

manifestando cio ao longo de 33 dias, concentrando-se entre o 10º e 20º dias. Acresce-

se a essa observação o fato de que no presente estudo, com a aplicação hormonal, 

comparativamente, o período de apresentação de cios foi reduzido a cinco dias, 

reforçando a argumentação do efeito da sincronização, na ordenação do 

acompanhamento da ciclicidade das marrãs.  

A constatação da maturidade sexual, o percentual de fêmeas manifestando 

estros e a dispersão, são essenciais para estabelecer-se critérios de seleção que visem 

a diferenciação quanto à precocidade das fêmeas e capacidade de resposta 

concentrada em estros. As fêmeas que logo responderam sincrônicamente à ação 

hormonal e com manifestação de estro evidente, poderiam corresponder às fêmeas que 

apresentam maior precocidade quanto a maturidade sexual.  
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Essa manifestação precoce de estro portanto, identifica fêmeas com possíveis 

níveis hormonais mais elevados, caracterizando a atividade plena do eixo hipotálamo-

hipófise-ovário, nos seus feedbacks positivo e negativo para uma ciclicidade normal, a 

partir do primeiro cio induzido, a intervalos de 18 a 25 dias. Este fato pode nos induzir a 

interpretações de que essas fêmeas expressariam eficiência reprodutiva melhor na vida 

útil.  

 

6.4 Duração dos Estros  

 

A duração do estro é uma característica de alta variabilidade na espécie suína, 

encontrando-se média de 54 horas e varia de 24 a 72 horas (ANDERSON, 1982; 

SOEDE, 1994, 1995). No presente trabalho não foi possível evidenciar diferença 

significativa entre os tratamentos. A média verificada nos tratamentos de 58,73±17,35 

horas, foi diferente dos valores médios encontrados por Candini (2000) em porcas e 

Carbone (2002) em marrãs, com a mesma combinação hormonal. Ambos relataram 

uma redução da duração dos estros, atribuída ao efeito das gonadotrofinas sobre 

folículos grandes, que teriam ovulado, baixando, assim, as concentrações de estrógeno 

rapidamente, sem que houvesse tempo para a manifestação do estro de duração 

normal (YANG et al7., 1987; apud KNOX et al., 2000). 

Cumpre salientar que diferenças existem entre linhagens, faixa etária e dose 

hormonal. No presente estudo foi aplicada a metade da dose de LH, comparativamente,  

____________________ 
7YANG, H.; RODWAY, R. G.; VARLEY, M. A. The influence of different doses of oestradiol benzoate on the attainment of puberty in 
the gilt. Anim. Prod. n 44, p 285-291, 1987.  
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à dosagem utilizada por Candini (2001) e Carbone (2002), devido à semelhança de 

respostas obtidas por Gama8 (2003) (comunicação pessoal) tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
8GAMA, R. D  Mestrando em Reprodução Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia USP , Dados de experimente a 
ser publicado. 2003. 
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6.5  Cistos ovarianos 

 

As observações de freqüência relativas a cistos foliculares, encontrados em 12 

animais (16,9%), contemplaram tanto os cistos foliculares, como também os chamados 

cistos de corpos lúteos (KNOX et al., 2000), todos com tamanho entre 3 e 10 mm de 

diâmetro. É interessante relatar, que em quatro das fêmeas com a presença de cistos, 

foram encontrados embriões degenerados  entre embriões viáveis e principalmente, em 

cinco delas, não foram encontradas nenhuma estrutura, o que sugere, que a presença 

de cistos interfere com a qualidade dos embriões, sendo mesmo possível, que os 

oócitos oriundos de folículos, que deram origem a cistos de corpo lúteo, não estivessem 

suficientemente maduros para a fecundação, uma vez que em 41% dos casos nem 

foram recuperados.  

Os dados observados neste estudo, submetidos a análise pelo método do Qui-

quadrado, não revelaram diferenças significativas entre os tratamentos, tampouco 

interação entre os mesmos. Assim, ao analisar, separadamente, os valores observados 

para os tratamentos com e sem flushing, foram verificados percentuais de 22,86% e 

11,11% de casos respectivamente. Para os tratamentos com e sem hormônio 

observaram-se os valores correspondentes 15,15% e 18,42% (Tabela 8). 

Embora Tilton et al. (1995) tenham trabalhado com fêmeas muito jovens (140 a 

150 dias de idade) e com 400 UI de eCG mais 200 UI de hCG, a incidência de cistos foi 

bastante alta atingindo 79% dos casos, enquanto que o grupo controle apresentou, 

assim mesmo 12 % da patologia. Carbone (2002), trabalhando com três combinações 

hormonais diferentes, a saber, 400 UI de PMSG e 200 UI de hCG aplicadas ao mesmo 
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tempo, 400 UI de PMSG e 200 UI de hCG aplicadas com intervalo de 72 horas e 600 UI 

de PMSG mais 5 mg de LH aplicadas com intervalo de 72 horas na indução de cios em 

marrãs impúberes, verificou diferentes respostas percentuais quanto à apresentação de 

cistos foliculares, quais sejam: 45,45%; 68,42% e 8,70%, respectivamente, e ainda no 

grupo controle 20,0% de cistos.  

Baseando-se nessas informações, percebe-se uma grande variabilidade desta 

característica para a espécie, e os dados obtidos neste estudo não se afastam da 

realidade encontrada por outros autores. 

Pesquisas mais aprofundadas sobre a freqüência, a natureza da patologia cística 

do ovário e o protocolo hormonal a ser usado, visando maior mimetismo, relacionadas 

às diversas faixas etárias de marrãs, devem ser implementadas para melhor 

conhecimento do assunto.  

 

6.6  Peso e espessura de toucinho finais  

 

 A análise estatística não detectou interação entre os tratamentos, mas revelou 

diferença significativa para os resultados das variáveis peso e espessura de toucinho 

nos tratamentos com e sem flushing. Os valores para estas variáveis são apresentados 

nas Tabelas 9 e 10, onde fica evidente o efeito do tratamento com flushing, 

determinando maior peso e maior espessura de toucinho, 117,48±9,82 versus 

109,28±7,57 kg (P = 0,0001) e 10,7±2,2 versus 9,5±1,9 cm (P = 0,03) nos animais 

tratados.   
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Neste particular, vale lembrar os recentes estudos em novilhas (AMSTALDEN et 

al., 2000); na mulher (Sir-PETERMANN et al., 1999) e em uma espécie de rato ( YURA 

et al., 2000), a respeito da leptina, um hormônio produzido no tecido adiposo, o qual, 

além de suas funções conhecidas na regulação do apetite, modularia as funções do 

eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. A leptina e o neuropeptídeo Y, assim chamado, 

poderiam estimular a liberação do hormônio liberador de LH, o GnRH, do hipotálamo e 

gonadotrofinas da hipófise. Estas informações reforçam a influência da nutrição na 

maturidade sexual das espécies. 
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7  CONCLUSÕES 
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1. A combinação hormonal eCG e LH aplicada em marrãs em média aos 157 dias de 

idade, reduziu a dispersão da manifestação do segundo estro, sendo efetivo na sua 

sincronização.  

2. A combinação hormonal associada ao flushing não interagiram em seus efeitos nas 

características: Número de ovulações, Viabilidade embrionária, Sincronização e 

duração dos estros, Peso e Espessura de toucinho ao abate e Cistos ovarianos.  

3. O emprego do flushing no primeiro ciclo estral em marrãs, influenciou positivamente 

na viabilidade embrionária. 

4. A combinação hormonal eCG e LH, associada ao flushing, não influenciou 

negativamente o número de ovulações e percentual de cistos foliculares, mas 

interferiu diminuindo a viabilidade embrionária.  

5. A sincronização do estro pela aplicação da combinação hormonal eCG e LH, 

identifica a precocidade na maturidade sexual e ciclicidade nos primeiros dois 

estros, servindo como parâmetro futuro de seleção em marrãs. 
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