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Diagnóstico do cio e manejo da cobertura:
Tarefas importantes na criação

Isabel R. Scheid1 Ivo Wentz2

O estabelecimento da prenhez e posterior
nascimento de um grande número de leitões por
leitegada – 10 a 11 em leitoas e 11 a 12 em porcas
– dependem de três fatores:

• da fêmea, que deve liberar durante o cio um
grande número de óvulos (gametas femini-
nos)normais e ser capaz de manter e levar
a termo a gestação com o mínimo de perdas
de embriões/fetos;
• do macho, que deve ter capacidade de recon-

hecer a fêmea em cio, realizar a cópula e lib-
erar o número de espermatozóides (gametas
masculinos) requerido para a fecundação
normal dos óvulos disponíveis;
• da oportunidade de encontro dos gametas

femininos e masculinos no momento correto,
através da monta natural ou inseminação arti-
ficial, propiciando a ocorrência da fecundação
e início do desenvolvimento de embriões
normais.

Cada um destes fatores, por sua vez, é regu-
lado e/ou influenciado por muitos outros fatores,
inerentes ao animal ou de origem externa. Carga
genética, nutrição, estado sanitário, temperatura
ambiente, condições de alojamento e manejo são
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Figura 1: O reflexo de tolerância ao macho está
presente durante todo o período do cio
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alguns dos fatores que determinam o grau de
eficiência da atividade reprodutiva. Este fato torna
a reprodução um fenômeno complexo, delicado
e altamente sujeito a falhas. Com efeito os
resultados de fertilidade obtidos na maioria das
criações de suínos comprovam que a reprodução
é um ponto crítico. A eficiência reprodutiva
é, normalmente, muito inferior ao potencial de
produção da espécie suína, o que causa redução
do lucro do produtor.

Falhas no manejo reprodutivo são comuns,
destacando-se os problemas relacionados com o
reconhecimento do cio, momento da cobertura e
manejo do macho e da fêmea para o acasala-
mento. Muitas destas falhas são detectadas pelo
produtor apenas por ocasião do parto, com o
nascimento de leitegadas pequenas, quando os
prejuízos econômicos já estabeleceram-se. O
conhecimento do mecanismo envolvido na mani-
festação do cio e no estabelecimento da prenhez
pode contribuir para um melhor entendimento do
fenômeno da reprodução e, consequentemente,
para a maximização da eficiência reprodutiva.

Alguns dados da fisiologia da
reprodução

O cio, ou estro, é a manifestação externa de
uma cadeia de eventos no trato genital da fêmea,
regulados por hormônios produzidos no sistema
nervoso central e nos ovários, que a tornam apta
para a procriação durante determinados períodos
de sua vida.

Há uma grande variação fisiológica quanto à
duração do período de cio, com extremos de 24
e 96 horas. No entanto, a média de duração do
estro em um rebanho é de 56 a 60 horas. Este
período tende a ser mais curto em leitoas e mais
prolongado em porcas.

A ovulação acontece sempre no terço final do-
cio, em média entre 36 e 42 horas após seu início.
Folículos que crescem nos ovários durante a fase
de pró-estro liberam os óvulos, que permanecem
aptos para a fecundação pelo período relativa-
mente curto de 6 a 8 horas. Os espermatozóides,
introduzidos no útero através da monta natural ou
da inseminação artificial, migram rapidamente até
o sítio da fecundação (oviduto onde permanecem
viáveis por um período de 24 horas em média. A
cobertura ou inseminação artificial deve garantir
que um número adequado de espermatozóides
esteja disponível no momento indicado para que

aconteça a fecundação normal. Os óvulos fe-
cundados, agora denominados embriões, indicam
o processo de divisão enquanto deslocam-se do
oviduto para o útero.

Cerca de 48 horas após a fecundação, os
embriões, já na fase de 4 células, entram no útero.
A nidação, ou implantação dos embriões no útero,
ocorre entre o 12o e 18o dia após o acasalamento.
Em torno do 30o dia inicia-se a formação do tecido
ósseo e o embrião passa a denominar-se feto. A
gestação dura em média 114±3 dias, culminando
com o nascimento dos leitões.

Se não houver acasalamento, ou se este não
resultar em fecundação, o cio repete-se de forma
cíclica a cada 21 dias em média. O período entre
dois cios consecutivos é denominado ciclo estral.

Os sinais do cio

Para garantir méximo desempenho reprodutivo,
é fundamental que a cobertura seja feita no
período correto. Para isto o criador precisa
conhecer os sinais manifestados pela fêmea em
cio.

Fisiologicamente, o cio limita-se ao período em
que a fêmea aceita a monta. As alterações
de comportamento e modificações no organis-
mo estendem-se, porém, por um período mais
prolongado que inclui o pró-estro (fase imediata-
mente anterior ao cio) e o pós-estro (após o
cio). Na Figura 1 são apresentadas, de forma
esquemática, as diferentes fases do cio da fêmea
suína, suas reações aos estímulos e os resultados
que podem ser esperados com o acasalamento
conduzido em cada fase. Os sinais típicos de cada
período são descritos a seguir e encontram-se
resumidos na Figura 2.

Pró-estro

A porca já demonstra alterações de compor-
tamento em média 2 a 4 dias antes do início
efetivo do cio. Nesta fase, denominada pró-estro ,
manifestam-se os seguintes sinais:

• edema e hiperemia da vulva (vulva inchada
e avermelhada, mais visível nas leitoas e em
animais das raças brancas);
• presença de secreção vulvar com consistên-

cia de muco aquoso;
• nervosismo, redução do apetite;
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Figura 2: Representação esquemática do cio na fêmea suína

• salta sobre as outras porcas, mas não aceita
salto das companheiras;
• procura a proximidade do macho, mas não

permite a cobertura.

Estro

O estro ou cio propriamente dito tem início
no momento em que a fêmea aceita a monta
realizada pelo macho. Esta fase pode ser dividida
em 3 períodos distintos, incluindo um período
intermediário de aceitação do estímulo efetuado
pelo homem (vide Figura 2).

Durante o estro o criador pode observar os
seguintes sinais:

• imobilidade e postura típica na presença
do macho (membros posteriores afasta-
dos, cabeça baixa, movimento das orelhas),
aceitação do salto e da cópula (reflexo de tol-
erância ao macho). Esta reação ao estímulo
do macho está presente durante todo o cio;
• permanece parada quando o criador pres-

siona seu lombo e flancos (reflexo de tolerân-
cia ao homem). Este reflexo manifesta-se
10 a 12 horas após o início do cio e dura
cerca de 24 a 36 horas. No período final do
estro a fêmea continua aceitando o macho,
porém não tolera mais o estímulo aplicado
pelo homem;

• permite a monta pelas companheiras; dimin-
uem edema e hiperemia da vulva, a secreção
torna-se mais espessa.

Pós-estro

Na fase de pós-estro há um declínio de todos
os sinais anteriormente manifestados. A fêmea
recupera o apetite e atitudes normais e não tolera
mais a monta efetuada pelo macho ou o estímulo
lombar aplicado pelo tratador. Este período varia
entre 1 e 2 dias.

Como fazer o diagnóstico do cio e
quando realizar a cobertura

Considerando a duração do cio, a ocorrência
da ovulação e o período em que os gametas
permanecem viáveis no trato genital da fêmea,
pode-se concluir que, dentro do período total do
estro, há uma fase específica em que a fertilidade
é máxima. Este período corresponde à fase
em que a fêmea demonstra, além do reflexo de
tolerância ao macho, resposta positiva à pressão
lombar efetuada pelo homem. Em outras palavras,
o período em que a cobertura tem maior chance
de resultar em fecundação situa-se entre 24 e 36

3



Figura 3: O período ideal para a cobertura
coincide com a fase em que a fêmea aceita a
pressão lombar efetuada pelo tratador

horas após o início do cio, e é identificado na
Figura 2 pelos picos alcançados pelas curvas de
prenhez e tamanho de leitegada nesta fase.

Idealmente, uma única cobertura realizada no
período entre 24 e 36 horas após o início do
cio deve garantir bons resultados de fertilidade.
Na prática, porém, recomenda-se a realização
de cobertura dupla: a primeira monta é efetuada
18 a 24 horas após a constatação do reflexo de
tolerância ao macho, seguida de uma segunda
cobertura 12 horas após. A existência de um
intervalo entre o início efetivo do cio e o momento
em que este é reconhecido pelo criador, variações
entre fêmeas na duração do estro e no momento
da ovulação, bem como variações na qualidade do
ejaculado levam à indicação da dupla cobertura.
Desta forma, busca-se assegurar a chance de
fertilização do número máximo de óvulos e o
desenvolvimento normal dos embriões.

Se a cobertura é realizada fora do período
recomendado ou se é mal conduzida, ou ainda
se o reprodutor produz sêmen de baixa qualidade,
um ou mais dos seguintes fatos podem acontecer:

• os espermatozóides ou os óvulos podem
envelhecer dentro da fêmea e não ocorre a
fecundação;
• apenas poucos óvulos são fecundados;
• a fecundação acontece, mas os embriões

têm desenvolvido anormal e morrem nos
primeiros dias de gestação.

Estas situações representam prejuízo para o
criador, pois a porca repete o cio e deverá
ser coberta novamente, ou nasce um pequeno
número de leitões. Por esta razão é importante
que os procedimentos para o diagnóstico do cio e
a eleição do momento ideal da cobertura sejam
bem conduzidos, sempre tomando por base o
comportamento da fêmea.

O auxílio do macho na tarefa de diagnóstico
do cio é fundamental, uma vez que algumas
fêmeas apresentam variações de comportamento
e de vulva que passam despercebidos ao homem.
Além disto, está comprovado que a presença do
macho após o desmame é um potente estímulo
para o desencadeamento do estro, à semelhança
do que acontece com a puberdade nas leitoas de
reposição (vide Suinocultura Dinâmica no 6).

As leitoas e as porcas desmamadas devem
ser submetidas diariamente ao contato com um
macho adulto, duas vezes ao dia, com intervalos
de cerca de 12 horas (primeiras horas da manhã e
final da tarde) e observadas quanto ao comporta-
mento geral e modificações da vulva (vide Tabela
1). Uma vez constatados os sinais indicativos da
proximidade do cio (pró-estro), as fêmeas passam
a ser controladas, inicialmente através do teste
de tolerância ao homem, seguindo-se o contato
com o cachaço, sempre em intervalos regulares
de 12 horas. A resposta ao estímulo feito pelo
tratador é uma informação adicional sobre a fase
em que a porca se encontra. Apenas desta forma
será possível diagnosticar o início efetivo do cio,
informação essencial para eleger o momento mais
adequado para o acasalamento.

Deve-se mencionar que as recomendações so-
bre o momento do acasalamento estão baseadas
no comportamento da grande maioria das fêmeas.
Sabe-se, porém, que alguns animais apresentam
padrões diferentes de manifestação do cio, seja
na sua duração, seja na resposta aos estímulos.
Assim, é importante que a pessoa encarregada
de diagnosticar o cio e orientar as montas se-
ja capaz de reconhecer situações individuais e
adaptar o manejo às condições específicas de seu
plantel. treinamento, capacidade de observação
e familiaridade com os animais são condições
indispensáveis para esta tarefa.

Outras recomendações no manejo
da cobertura

O acasalamento é o momento mais importante
na atividade reprodutiva. Coberturas mal conduzi-
das podem resultar em perdas significativas na
fertilidade. Além do momento em que é efetuada,
outros fatores concorrem para o resultado final do
acasalamento.

A escolha dos parceiros é um ponto impor-
tante. Leitoas devem ser cobertas por machos de
tamanho adequado, evitando-se assim acidentes
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Tabela 1: Manifestações do cio na fêmea suína

PRÓ-ESTRO ESTRO PÓS-ESTRO
Duração 2 a 4 dias 56 a 60 horas 1 a 2 dias
Vulva edema e hiperemia pronunci-

ados
diminuem edema e hiperemia “murcha”

Secreção vulvar abundante, muco-aquosa pouco abundante, densa ausente
Apetite diminuído tende à normalidade normal
Comportamento inquieta, salta sobre com-

panheiras
calma, deixa-se saltar pelas compan-
heiras

normal

Reflexo de tolerância
ao macho (RTM)

negativo positivo durante todo o período negativo

Reflexo de tolerância
ao homem (RTH)

negativo positivo durante a fase intermediária
(12–18h até 36–42 após início estro)

negativo

e traumas. Machos jovens no início da atividade
sexual devem ter como parceiras fêmeas de
tamanho adequado e que demonstrem muito bem
o reflexo de tolerância.

Os aspectos higiênicos na cobertura merecem
atenção. Deficiência de higiene no momento da
cobertura pode ter consequências graves, entre
elas a ocorrência de infecções uterinas. Fêmeas
que serão acasaladas devem ser submetidas à
limpeza na região posterior, especialmente vul-
va e arredores, imediatamente antes da monta.
Recomenda-se a higienização a seco, com auxílio
de papel toalha, evitando-se a lavagem devido
ao risco da introdução de água no trato genital
e possível contaminação. Animais muito sujos
devem ser lavados com antecedência, quando
manifestam os primeiros sinais do pró-estro e
mantidos em local limpo até a cobertura, quando
procede-se a higienização a seco.

A higienização do macho inclui a retirada do
acúmulo de secreções do prepúcio através de
leve pressão manual, no sentido da sua abertura,
seguida de limpeza da área com papel. A lavagem
da região do prepúcio pode ser feita, desde que a
região seja cuidadosamente seca.

O local da cobertura deve ser limpo e ter
espaço suficiente para a movimentação e correto
posicionamento do macho e da fêmea. O piso
não deve ser escorregadio, para evitar acidentes
durante a monta. A monta deve sempre ser super-
visionada para que o criador possa detectar prob-
lemas e auxiliar, quando necessário. Problemas
podem ocorrer com maior frequência em machos
jovens, devido à inexperiência. Lesões nos cascos
e nas articulações também são causas frequentes
de distúrbios na monta e ocorrem em animais de
todas as idades.

A cobertura na espécie suína obedece a uma
sequência de eventos que inicia pelo reconheci-
mento e estímulo mútuo dos parceiros e finaliza

com a descida espontânea do macho. A partir da
monta exitosa com introdução do pênis e início da
ejaculação, a cópula deve ter a duração mínima de
4 a 5 minutos. A interrupção prematura provocada
por movimentação da fêmea, por problemas de
aprumos que causam dor ou, ainda, forçada pelo
tratador, resulta na introdução de quantidade insu-
ficiente de sêmen no trato genital e consequente
redução das chances de fertilização.

Considerações finais

O reconhecimento dos sinais do cio para escol-
ha do momento mais adequado do acasalamento
é uma tarefa prioritária na criação de suínos
pois influencia diretamente a taxa de prenhez,
o tamanho de leitegada e, consequentemente,
a eficiência reprodutiva do plantel. O auxílio
do macho nesta tarefa é fundamental – afinal,
por natureza ele sabe detactar uma porca em
cio melhor que qualquer pessoa. Paralelamente,
cuidados de higiene e no manejo dos animais
durante a cobertura contribuem para assegurar
resultado satisfatório na atividade reprodutiva.

Não obstante a importância dos assuntos abor-
dados neste artigo, o tema da eficiência repro-
dutiva na criação de suínos não está esgotado.
Muitos outros fatores concorrem para o resultado
final da reprodução, ou seja, estabelecimento
da prenhez e nascimento de grande número de
leitões. Dada a extensão do assunto, pontos
relacionados com a fertilidade do macho e da
fêmea serãoabordados em artigos futuros na
“Suinocultura Dinâmica”.
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