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A administração de somatotropina em fêmeas gestantes vem sendo utilizada com maior 

freqüência nos últimos anos, no intuito de minimizar os transtornos metabólicos gerados no 

periparto, melhorar o desenvolvimento fetal e aumentar o peso da progênie ao nascer. O 

objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da aplicação de somatotropina (pST) em marrãs, a 

curto (25° a 50° dia de gestação) e longo prazo (25° a 100° dia de gestação), e avaliar as 

interações entre a administração a longo prazo com o teor de proteína da dieta, sobre a 

condição corporal das fêmeas e peso dos leitões ao nascimento. No experimento 1, as marrãs 

foram distribuídas em três grupos e realizadas aplicações diárias de 0, 2 ou 4 mg de pST do 

25° ao 50° dia de gestação. O tratamento com pST não afetou o número, nem o tamanho da 

progênie. Já no experimento 2, foram aplicadas doses diárias de pST do 25° ao 100° dia de 

gestação e as marrãs distribuídas em quatro grupos: dois grupos recebendo uma dieta com 

baixo teor de proteína e 0 ou 2 mg de pST respectivamente, e dois grupos recebendo dieta 

com alto teor de proteína e 0 ou 2 mg de pST. As marrãs suplementadas com a dieta de alto 

teor proteico e 2 mg pST/dia tiveram maior peso vivo durante o tratamento e suas progênies 

tiveram maior peso ao nascer. Nas marrãs alimentadas com dieta de baixo teor proteico, a 

aplicação de pST diminuiu a espessura de toucinho dorsal, durante o tratamento e um dia após 

o parto. Assim, concluiu-se que o ganho de peso fetal em resposta ao tratamento de pST no 

início e meio da gestação não é mantido a termo, mas que o tratamento durante um período 

maior da gestação aumenta o peso dos leitões ao nascer. 
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