
Adoção de leitões (ponto-chave da produtividade) 
 
Para muitos, a adoção de leitões é um trabalho rotineiro de pouca 
relevância, e eles permitem que qualquer pessoa faça isso em suas 
maternidades. Para mim, a adoção de leitões é um dos pontos-chave em 
toda a fazenda, que influencia diretamente a quantidade e a qualidade 
dos leitões desmamados, definidos como Produtividade e, portanto, nas 
vendas, definidos como Renda. 
 
DEFINIÇÃO: Adoção (Cross Foster, ou Fostering em inglês) é o 
movimento de um ou mais leitões de uma ninhada para outra, a fim de 
ajudar os leitões ou o porco. Nas fazendas, sabemos que quanto mais 
leitões movermos, maior será o número de mortos que eles 
terão; Surpreendentemente, em fazendas onde eles começam a praticar 
McREBEL estrito, a mortalidade diminui magicamente, por um lado, 
porque eles param de mover leitões e, por outro, pela mera redução da 
circulação do vírus. 

POR QUE MOVER? 
1. Ninhadas muito numerosas. (Mais leitões do que peitos funcionais.) 
2. Fêmeas doentes ou mortas. 
3. Fêmeas com mastite, (Fêmeas com poucos peitos funcionais) 
4. Fêmeas selvagens. 
5. Liberar fêmeas Nodrizas. 
 
CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 
 
• Defina claramente as razões pelas quais você deve mover leitões. 
• Conte e escreva o número de mamas funcionais no cartão de cada 
marrana. 
• Identifique todos os leitões inviáveis, antes de oferecer colostro, e 
assuma o controle. 
• Sacrifique todos os leitões não viáveis. Imediatamente. 
• Antes de se mudar, verifique se todos os leitões estão secos, quentes e 
se alimentaram de colostro da mãe original. 
• Certifique-se de que os Marranas tenham terminado de dar à 
luz. (Contagem 2 placentas) 
• Revise o LNV de cada marrana e as médias da semana. 
• Execute os movimentos 2 a 4 horas antes da partida, para ter tempo de 
verificar se as adoções funcionaram. 



 
PROCEDIMENTO 
 
• Treine uma ou duas pessoas para se especializar neste trabalho. 
• Considere esse trabalho como uma prioridade do programa de 
atividades diárias. • Mova-se preferencialmente em um quarto individual. 
• Faça movimentos em porcos no processo de entrega ou com no 
máximo 24 horas de entrega. 
• Selecione todos os leitões que você vai adotar, coloque-os em um 
carrinho ou caixa limpa, com um pouco de pó de secagem ou alimentos. 
• Verifique possíveis porcos, peitos, condição corporal, saúde. 
• Antes de deixar o leitão, esfregue o úbere, para estimular a ejeção do 
leite. 
• Coloque uma marca no leitão, ou um número, com uma seta para 
baixo, para identificar e diferenciá-lo dos outros. (Isso ajudará você a 
saber se seus movimentos são bem-sucedidos) 
• Verifique se o leitão tem um teta acessível e disponível. 
• Se possível, observe-o chupar ou volte mais tarde para garantir que o 
otário seja um sucção. 
• Escreva no cartão de cada porco os leitões que remove, bem como os 
que acrescenta, para que tenha suas contas claras e avalie as causas 
de mortalidade. 
• Mova preferencialmente leitões de porcos com igual número de 
nascimentos, se possível. Se você não conseguir, pelo menos, apenas 
entre os iniciantes. 
• Selecione o número de mamas funcionais muito bem. • De preferência, 
ocupe todos os peitos funcionais de todos os porcos. 
• Não se preocupe se você não tiver todos os leitões para esse fim. 
• Não é uma prioridade acomodar todos os porcos com 13 ou 14 
leitões. Se essa é a sua média, você deve saber que terá porcos com 17 
mamas funcionais e 17 leitões e porcos com apenas 10 mamas 
funcionais e 10 leitões. O que procuramos é mediano e preenche a 
capacidade dos porcos. Alguns têm capacidade para 17, outros apenas 
10. 
• Tente deixar os leitões com a mãe original. 
• Mova preferencialmente os leitões maiores e mais fortes, eles podem 
lutar melhor para conseguir um tit. 
• Selecione leitões que atingem o teta naturalmente. Existem mulheres 
com mamas muito altas. 
• Realize os movimentos o mais rápido possível, os leitões perdem a 
temperatura se não estiverem com a mãe ou sob uma fonte de calor. 
• NÃO mova leitões com diarréia ativa, fraca ou clinicamente doente. 



A DICA: Marque todos os leitões que você move, para identificá-los e 
verifique a sobrevivência no dia seguinte. Isso lhe dará sua taxa de 
sucesso dia após dia, e você aprenderá se está fazendo um bom ou mau 
trabalho e saberá como corrigi-lo. 
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