
2) Suplementa~ao alimentar no pos-parto
Apos 0 parto, ocorre um aumen~o da demanda nutricional
da ovelha que, se nao for atendlda, 0 animal passa a usar
as reservas corporais, ocasionando uma perda de peso e,
como consequencia, temos 0 restabelecimento da
atividade reprodutiva e retardado. Sendo assim, a
suplementa9ao alimentar apos 0 parto e necessaria para
garantir um bom desempenho reprodutivo no pos-parto
(Fig. 3).

Fig. 3. Ovelhas da ra<;:aSanta Ines recebendo suplementa<;:ao
alimentar
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Anestro pos-parto em ovelhas
deslanadas

A Regiao Nordeste do Brasil possui cerca de 60 % do
rebanho ovino nacional. AlE3mdesse expressive rebanho,
a regiao apresenta grande potencial de crescimento
quanta a explora<;:aode caprinos e ovinos. Esses animais,
alem da capacidade de adapta<;:aoa ecossistemas
adversos, apresentam em ambientes tropicais poliestria
continua, ou seja, sac capazes de apresentar estro (cio) e
ovula<;:aoao longo de todos os meses do ano, desde que
atendidas as suas necessidades nutricionais e sanitarias.
No entanto, 0 desempenho produtivo dos ovinos nessa
regiao e considerado baixo.

Uma maior produtividade pode ser expressa pelo
aumento da eficiemcia reprodutiva, que esta diretamente
Iigada a dura<;:aodo periodo de anestro pas-parto, e,
consequentemente, do intervalo entre partos, que permite
um maior numero de crias nascidas por ovelhas/ano,
proporcionando, dessa forma, uma maior lucratividade ao
agronegacio.

E 0 periodo de ausencia da atividade sexual, em que nao
hi! manifesta<;:aode estro. E um mecanismo fisiolagico e
nao uma doen<;:a.

A temea apresenta anestro nos periodos que antecedem
a puberdade, em condi<;:oesestacionais de fotoperiodo
(anestro estacional), muito comum no sui do Brasil,
durante a gesta<;:ao,no infcio do pas-parto e na fase de
senilidade.

Principais fatores que influenciam a dura~ao
do anestro pas-parto

A nutri<;:ao,a amamenta<;:ao, a rela<;:aomae-cria, 0
estresse termico, a epoca do ano, a presen<;:ado macho,
a ra<;:ae a idade da temea sac considerados os principais
fatores envolvidos no processo de anestro pas-parto. Em
regi6es tropicais, a nutri<;:aoe a amamenta<;:ao sac
importantes fatores no restabelecimento da atividade
ovariana no pas-parto.

Efeitos da amamenta~ao no retorno ao estro
pas-parto

o estimulo mamario decorrente da amamenta<;:aoaltera a
fun<;:aoovariana, levando a um atraso no
restabelecimento da atividade reprodutiva apas 0 parte
(Fig. 1).

Fig. 1. Ovelha da ra9a Santa Ines amamentando a cria logo ap6s
o parto.

A intensidade e a frequencia de amamenta<;:ao podem
retardar 0 aparecimento do estro pas-parto. A
amamenta<;:ao leva a altera<;:oesem diversos hormonios
que exercem efeitos inibidores sobre a atividade
ovariana, contribuindo para um prolongamento do anestro
pas-parto.

Efeitos da nutri~ao no retorno ao estro pas-
parte

A maioria dos rebanhos ovinos da Regiao Nordeste
apresenta um nivel nutricional inadequado, mesmo
aqueles menos exigentes do ponto de vista genetico.
Uma nutri<;:aoadequada e fundamental para 0 reinicio da
atividade ovariana pas-parto. As temeas devem estar
bem-nutridas no final da prenhez e no pas-parto (fases de
maior demanda nutricional), para que possam reduzir 0
periodo de anestro apas 0 parto.

Quanto maior for a perda de peso no inicio do pas-parto e
quanta menor for a reserva corporal, mais tempo 0
organismo levara para apresentar estro.

Uma nutri<;:aoadequada, de forma que a ovelha consiga
parir com uma boa condi<;:aocorporal e mantenha essa
condi<;:aodurante 0 pas-parto, permite um maior aporte
de leite para suas crias, acarretando um maior
desempenho dos cordeiros e um retorno precoce a
atividade reprodutiva.

Praticas de manejo que contribuem para
antecipar 0 estro pas-parto

1) Amamentac;ao controlada
A amamenta<;:ao controlada consiste em separar as crias
das maes a partir do 15° dia de vida da cria e coloca-Ias
para mamar apenas duas vezes ao dia, pela manha e a
tarde, durante 30 minutos de cada vez (Fig. 2).

Fig. 2. Cordeiros da ra9a Santa Ines submetidos a amamenta9ao
controlada

Logo no infcio dessa separa<;:ao,e importante oferecer
forragem e uma pequena quantidade de concentrado
para as crias (1 % do peso vivo), para que elas possam
ter um bom desenvolvimento ponderal.

Dessa forma, a amamenta<;:aocontrolada proporciona as
ovelhas um retorno ao estro pas-parto mais precoce,
melhorando a eficiencia reprodutiva e produtiva dos
ovinos.


