
 Contribui positivamente para o bem-estar dos suínos no embarque, transporte 
e desembarque - evitando vômito e congestão

 Maior facilidade de manejo - suínos com estômago cheio tornam-se mais 
lentos

 Reduz o risco de escorregões e quedas - diminui a quantidade de dejetos nas 
instalações e caminhão

 Melhora a limpeza das instalações

 Reduz a taxa de mortalidade no manejo pré-abate

 Melhora o controle relativo à inocuidade alimentar - previne a liberação e a 
disseminação de bactérias (principalmente Salmonella sp.) durante a 
evisceração

 Proporciona maior velocidade e facilidade no processo de evisceração

 Contribui para evitar problemas de qualidade da carne

 Reduz o custo de produção, em função da diminuição do consumo de ração 
nas horas que antecedem o embarque
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Importância do jejum 
no manejo pré-abate 
dos suínos

Por que fazer o jejum dos 
suínos no manejo pré-abate?

 O jejum total dos suínos não deve ultrapassar as 24 horas

 Os suínos não devem ser embarcados com o estômago cheio

 Se o jejum não foi realizado de maneira adequada, avise o transportador e o 
frigorífico para que o frigorífico deixe os suínos de descanso por um período  
maior

 Retire a sobra de ração dos comedouros e limpe as baias e os corredores

Dicas de como realizar um jejum dos suínos 
adequado na granja e reduzir as perdas no 
manejo pré-abate

Figura 6. Perdas decorrentes das 
falhas no jejum dos suínos no manejo 
pré-abate



Recomenda-se em média de 8 a 12 horas de jejum na granja, antes do embarque, 

e de 18 a 24 horas no total, até o abate (Figura 1). Quando utilizado o sistema de 

fornecimento controlado (3 ou 4 vezes ao dia) no modelo de comedouros 

linear/tampão, os suínos da baia têm que ter espaço ou acesso suficiente ao 

comedouro para que todos os suínos se alimentem ao mesmo tempo (Figura 2).

Recomendações do tempo de jejum na granja

 Horário previsto para o embarque dos animais

 Tempo gasto para o embarque dos suínos

 Duração do transporte e desembarque dos suínos;

 Período de descanso dos suínos no frigorífico (3 horas)

 Suspender o fornecimento de ração aos animais (8 a 12 horas antes do 
embarque)

 Limpar as baias e corredores, porque os suínos com fome tendem a ingerir os 
restos de ração que ficam misturados às fezes acumuladas no piso, podendo 
ocasionar contaminação das carcaças (Figuras 3 e 4)

 Retirar as sobras de rações dos comedouros

 Garantir o tempo mínimo necessário de restrição alimentar

 Vistoria no sistema de fornecimento de água aos animais (Figura 5)
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Figura 1. Linha do tempo demonstrando como deve ser realizado o jejum pré-abate

Figura 2. Sistema de alimentação dos 
suínos em comedouro linear/tampão

Figura 3. Comedouros e corredores 
limpos no manejo pré-abate

Figura 4. Baias dos suínos limpas no 
manejo pré-abate dos suínos

Figura 5. Sistema de fornecimento 
de água no manejo pré-abate

Procedimentos que o produtor dever saber para a realização do correto jejum dos suínos na granja


