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“Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. 

Se o motivo é moléstia do próprio corpo, intranqüilidade traz o pior. 

Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. 

Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática, junto de 

outros amigos. 

Se deixou alguma oportunidade para trás, a inquietação é desperdício de tempo. 

Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. 

Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga à distância entre você 

e o objetivo a alcançar. 

Se qual for à dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a 

serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução”. 

Chico Xavier 



“Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito 
conhecimento, que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem 

desdenhosamente a cabeça para o Céu, enquanto que as cheias as baixam para a terra, 
sua mãe.”  

Leonardo da Vinci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos” 
Confúcio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Há quem diga que todas as noites são de sonhos. Mas há também quem garanta que 
nem todas, só as de verão. Mas no fundo isso não tem muita importância. O que 

interessa mesmo não são as noites em si, são os sonhos. Sonhos que o homem sonha 
sempre. Em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado.” 

William Shakespeare  
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1. INTRODUÇÃO 

Em 2011 o número de ovinos no Brasil foi de 17,6 milhões de cabeças (IBGE, 

2011). Esse número é estimulado pelas condições impostas pelo mercado, como o 

melhoramento genético animal, a intensificação dos sistemas de produção e a 

implantação de novas biotecnologias, porém, se o manejo for inadequado, irá predispor 

o surgimento de desequilíbrios nutricionais, metabólicos e perdas econômicas para a 

criação. 

Neste sentido, o conhecimento das particularidades dentro de cada fase do ciclo 

produtivo animal é fundamental, pois previne desperdício financeiro com desequilíbrios 

metabólicos que podem resultar, inclusive na perda de animais. Uma das fases bastante 

estuda em bovinos é o período de transição, que segundo Grummer (1995), corresponde 

às três semanas pré e às três semanas pós-parto. Contudo, em ovinos este período ainda 

não está bem caracterizado, impossibilitando a adoção de estratégias de manejos 

adequadas para otimizar o desempenho produtivo e reprodutivo destes animais. 

Essa fase é marcada por grandes mudanças hormonais e metabólicas, as quais 

estão quase sempre associadas à diminuição no consumo de matéria seca (CMS) 

levando o animal a ficar num balanço energético negativo (BEN), que por sua vez, vai 

predispor a maior incidência de problemas metabólicos com conseqüente queda na 

produção (DANN et al., 1999). 

A raça Santa Inês é tipicamente brasileira, são animais que manifestam estro 

durante todo ano, possibilitando três parições em dois anos, aumentando assim, o 

número de cordeiros nascidos (MEXIA et al., 2004; CALDEIRA, 2005). Nesse ciclo de 

produção, a gestação das ovelhas é considerada um período crítico, pois eleva suas 

necessidades energéticas e conseqüente incremento de nutrientes para o feto, que se 

desenvolve aproximadamente 70% no terço final da gestação, aliado ao requerimento de 

nutrientes para o desenvolvimento do tecido mamário e manutenção do organismo (EL-

SHERIF & ASSAD, 2001). 

A manutenção e crescimento do feto requerem glicose como fonte de energia, 

porém nessa fase o consumo de matéria seca (CMS) é reduzido não atendendo sua 

exigência nutricional. Durante o terço final da gestação a fêmea tenta equilibrar a 

deficiência de energia mobilizando os ácidos graxos e glicerol do tecido adiposo na 

tentativa de aumentar a produção de glicose para compensar o „déficit‟. 

Existem outras particularidades que sofrem mudanças durante o período de 

transição, como o peso corporal e escore de condição corporal. Variáveis que são 
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influenciados pelo tamanho dos animais, quantidade de reservas corporais e enchimento 

do trato gastrintestinal, sendo dependentes dos estádios de lactação, gestação e idade 

(ENEVOLDSEN & KRISTENSEN, 1997). De acordo com Barbosa et al., (2009) nessa 

fase a taxa de lipólise sobrepõe a de lipogênese, com consequente disponibilização de 

ácidos graxos não esterificados (AGNE) para fornecer energia aos tecidos periféricos. 

O aumento no potencial genético dos animais demanda dietas com maiores 

teores energéticos e protéicos, sendo que a adição de produtos capazes de controlar ou 

modificar o padrão de fermentação no rúmen é uma estratégia importante. Assim 

ionóforos tem sido utilizados para aumentar a eficiência alimentar resultante das 

mudanças na população microbiana do rúmen e, conseqüentemente, no padrão de 

fermentação dos alimentos. A monensina quando adicionada à dieta dos ruminantes, 

atua sobre o crescimento de determinadas bactérias, de modo que os produtos gerados 

durante o metabolismo das bactérias beneficiadas proporcionam vantagens nutricionais, 

metabólicas e na performance do animal (LANA et. al., 1997). 

De acordo com essas alterações nesse período, uma das formas de se conhecer o 

estado de saúde do animal é através da análise dos componentes sanguíneos. O perfil 

metabólico é uma ferramenta de auxílio para o diagnóstico de distúrbios metabólicos, 

deficiências nutricionais e monitoramento preventivo de transtornos subclínicos 

(DUFFIELD et al., 2009).  

O objetivo deste estudo foi caracterizar o período de transição sobre o consumo 

de matéria seca, produção de leite, escore de condição corporal, peso corporal e perfil 

metabólico em fêmeas ovinas da raça Santa Inês suplementadas com ionóforo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Período de transição e o consumo de matéria seca (CMS) 

Em bovinos o período que compreende as três semanas que antecedem e três 

semanas após a parição é conhecido como período de transição (GRUMMER, 1995; 

DRACKLEY, 1999). Durante as últimas três semanas de gestação a demanda por 

nutrientes pelo feto atinge o nível máximo. No entanto, o CMS nessa fase diminui em 

10 a 30% (HAYIRLI et al. 2002). Essa queda do consumo próximo ao parto é uma 

característica de várias espécies de mamíferos (FRIGGENS, 2003). Neste sentido, o 

período de transição nas espécies caprina e bovina tem sido alvo de várias pesquisas na 

última década (McMANUS et. al., 2003; RODRIGUES et. al., 2007), em virtude do 

crescente uso de animais com alto padrão genético e do grande potencial leiteiro.  

Segundo Hayirli, Bertics & Grummer (2002), o período de transição, em função 

da diminuição no CMS, o aporte de energia é inferior as exigências do animal, levando-

o à uma condição de balanço negativo de energia (BEN). Como consequência, o animal 

passa a mobilizar suas reservas corporais, refletindo em redução do peso corpóreo e 

diminuição do escore de condição corporal (ECC) (PRYCE et. al., 2001). Dessa forma, 

a gravidade e a duração do BEN está correlacionadas negativamente com o CMS 

(GRUMMER, et. al., 2004) 

Segundo Chamberlain & Wilkinson (2002), no período de transição, as 

alterações metabólicas são caracterizadas por baixas concentrações de insulina no 

sangue, glicogênio hepático, além de altas concentrações sorológicas de glucagon, 

hormônio do crescimento (GH), betahidroxibutirato (BHB), triglicerídeos hepáticos e 

AGNE.  

De acordo com Cezar & Sousa (2006), o balanço energético do animal é a 

diferença entre a energia ingerida por meio da dieta e a energia necessária para a sua 

manutenção, produção, crescimento e reprodução. Quando a ingestão total de energia 

pelo animal é maior que toda a sua demanda energética, significa que as matrizes estão 

em balanço energético positivo. A energia excedida será armazenada no corpo como 

tecido adiposo, resultando em melhoria na condição corporal do animal. Por outro lado, 

quando a demanda é maior que a ingestão, caracteriza-se o estado de BEN, onde ocorre 

mobilização de tecido adiposo para conversão em energia, reduzindo a sua condição 

corporal. 
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Rodrigues (2001) trabalhando com cabras leiteiras da raça Parda Alpina em 

confinamento observou uma redução no CMS de 16% nos últimos 30 dias que 

antecederam o parto. É importante dizer que esta redução no CMS ocorreu 

concomitantemente a um acréscimo de 61,5 a 65,7% na exigência de energia. 

O aumento no CMS está correlacionado negativamente com a quantidade de 

reservas corporais no pós-parto em muitos estudos na espécie bovina (EMERY, 1993), 

na espécie ovina (INGVARTSEN & ANDERSEN, 2000) e na espécie caprina 

(RODRIGUES et. al., 2007).  

Rodrigues et. al. (2007) avaliaram o CMS em cabras gestantes (30 dias pré-

parto) com duas condições corporais (menor e maior que 3,25) e, verificaram que Os 

animais com ECC > 3,25 apresentaram menor consumo de MS e de FDN (P<0,05) 

quando comparados às cabras com ECC < 3,25, e atribuíram ao fato de que as cabras 

com maior condição corporal, por possuírem maior quantidade de reservas de energia, 

tiveram suas necessidades nutricionais atendidas com menor quantidade de alimentos, 

enquanto as mais magras consumiram mais alimento na tentativa de suprir as exigências 

nutricionais dessa fase e repor ou aumentar alguma reserva de energia. 

 

2.2 Mobilização de reservas corporais 

Após o parto, no início da lactação, há uma alta exigência energética e protéica 

para a síntese de leite, porém muitas vezes é difícil fornecer nutrientes em quantidades 

suficientes para a ovelha lactante, devido ao baixo consumo de alimentos nessa fase. 

Como resultado, ela é forçada a usar sua reserva energética e protéica, pois constitui 

uma alternativa para fornecer os nutrientes necessários para a produção de leite durante 

as primeiras semanas da lactação (JUCHEM et. al., 2004). 

A taxa e a extensão da mobilização de reservas corporais dependem de fatores 

como: produção de leite, composição corporal ao parto, estágio de lactação, idade do 

animal, ordem de partos, tipo de dieta (RUEGG & MILTON, 1995; KOMARAGIRI et. 

al., 1998). 

Nesse contexto, é importante que animais próximo ao parto tenham adequada 

reserva corporal para mobilização e atendimento aos requerimentos de energia e 

proteína durante o início da lactação (RENNÓ et al., 2006). Essa reserva pode ser 

subjetivamente avaliada pelo ECC, que representa o acúmulo de gordura no tecido 

animal e tem sido uma metodologia prática no manejo de animais de produção. 
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Segundo Ribeiro (1997), o ECC ideal à parição está entre 3 e 4. É um método de 

avaliação interessante por refletir as reservas energéticas do animal e está relacionado 

com o retorno ao estro. Rosa et al., (2007), frisou a importância do ECC como 

importante ferramenta para ser trabalhada na avaliação das matrizes no período de 

transição, e conforme o escore apresentado é possível elaborar programas de 

alimentação com o intuito de melhorar o estado nutricional dos animais. 

Situação similar acontece em vacas leiteiras, pois apresentam constantes 

alterações na composição corporal durante o período seco e a lactação, refletindo 

primariamente, na depleção ou repleção de tecidos corporais quando são fornecidas 

dietas com energia insuficiente ou em excesso para o atendimento dos requerimentos 

nutricionais (KOMARAGIRI et. al., 1998). Segundo Ferguson e Otto (1989), o 

monitoramento adequado das reservas corporais é crítico para manter vacas leiteiras, 

principalmente de alta produção, em condições de expressarem seu potencial produtivo, 

contribuindo, dessa forma, para o sucesso econômico da atividade leiteira. 

A condição corporal é um dos principais fatores que contribuem para a 

diminuição do consumo alimentar próximo ao parto. Portanto, fêmeas com a condição 

corporal elevada ao parto exibem uma maior depressão no apetite, desenvolvendo um 

BEN pronunciado, pois ocasiona uma maior mobilização das reservas corporais e maior 

acúmulo de triglicerídeos no fígado (BUTLER, 2005). 

Domecq et. al. (1997) relataram que um ponto de aumento no escore de 

condição corporal ao parto (ECCP) resultou em cerca de 545 kg de leite a mais nos 

primeiros 120 dias de lactação. Pryce et. al. (2001), após ajustar as médias de taxa de 

concepção para o efeito de produção de leite, verificaram que vacas que apresentaram 

maior ECCP tiveram taxa de concepção ao primeiro serviço 10% maior do que a média 

das vacas do rebanho. 

Um excesso de mobilização corporal tem como conseqüência a produção 

aumentada de alguns metabólitos na corrente sanguínea, entre os quais destacam-se os 

ácidos graxos não esterificados (AGNE) e o betahidroxibutirato (BHB). Estes, em 

elevadas concentrações, indicam excesso de mobilização corporal e BEN pronunciado, 

tendo efeito prejudicial a saúde e produtividade de vacas leiteiras devido a suspeita 

relação entre deficiência energética e imunossupressão (GRUMMER, 1995; CHUNG et 

al., 2008; OSPINA et. al., 2010). 
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2.3 Perfil metabólico 

O uso dos perfis metabólicos em ruminantes começou nos anos 60 na Grã 

Bretanha (WHITAKER et al., 1999). Durante várias décadas a análise dos componentes 

sanguíneos tem sido a forma mais freqüente de conhecer e interpretar o estado de saúde 

do animal, basicamente no que se refere a seu estado metabólico (DUFFIELD & 

LEBLANC, 2009).  

O perfil metabólico é um conjunto de exames sanguíneos que permite 

quantificar a concentração de metabólitos provenientes da mobilização de tecidos 

corporais e, com isso, realizar o monitoramento das exigências crescentes de energia, 

proteína e minerais (LEBLANC et. al., 2006). 

Na avaliação do perfil metabólico existem ainda outros fatores não nutricionais 

que afetam a concentração dos metabólitos sanguíneos, tais como idade, sexo, raça, 

estágio de gestação, fase da lactação, produção de leite e estação do ano. Para 

interpretar os resultados do teste, há a necessidade de agrupar os animais de acordo com 

essas características (ROWLANDS, 1980; HERDT, 2000). 

O monitoramento dos padrões protéico e energético em ovinos é uma ferramenta 

de grande importância, possibilitando a adequação do manejo nutricional em tempo 

hábil a fim de equilibrar a condição metabólica de ovelhas, principalmente aquelas de 

maior produtividade, que em muitos casos não conseguem atender às exigências 

nutricionais em determinadas fases do ciclo produtivo, como o período de transição, 

tornando-se assim um entrave para a produção animal (GONZÁLEZ, 2000; RIBEIRO 

et al., 2004). 

No estudo dos parâmetros bioquímicos, o metabolismo energético é 

representado, no sangue, pela glicose, colesterol e triglicérides; no metabolismo 

protéico, pela uréia, proteínas totais, albumina e globulinas (GONZÁLEZ & SILVA, 

2003; PEIXOTO & OSÓRIO, 2007). Diversos metabólitos podem ser avaliados, 

entretanto, segundo Chung et. al., (2008), apenas dois, o AGNE e o BHB, são realmente 

importantes ferramentas clínicas para medição do status nutricional e da adaptação ao 

BEN de vacas leiteiras durante o período periparto.  

 

2.3.1 Avaliação do status energético 

O metabolismo energético dos ruminantes sofre influência de diversos fatores, 

sendo que a fase final de gestação e início de lactação são momentos críticos na 
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manutenção da homeostasia, podendo em certas circunstâncias, surgirem enfermidades 

associadas a distúrbios do metabolismo energético e ou lipídico (POGLIANI, 2006). 

Alguns autores não consideram a glicose como um indicador confiável do status 

nutricional, especialmente do status energético e que o AGNE é a melhor variável 

(MIYAKOSHI et. al., 1999; HERDT, 2000). Os AGNE têm origem da hidrólise dos 

triglicerídeos depositados nos adipócitos, sendo liberados para a corrente sanguínea e 

transportados pela albumina (SPECTOR et. al., 1969).  

O BHB é o corpo cetônico de escolha para a avaliação clínica devido a sua 

estabilidade no plasma ou no soro, embora ele seja melhor indicador de distúrbio 

metabólico do que do status energético (HERDT, 2000). Este autor considera o BHB 

melhor indicador que a glicose por não possuir controle homeostático tão estreito como 

esta última. 

Schlumbohm e Harmeyer (2008) relatam que altas concentrações de corpos 

cetônicos plasmáticos em ovinos com toxemia da prenhez, causam redução de 30% nos 

níveis de produção de glicose. Para compensar a falta de glicose, triglicerídeos são 

mobilizados, resultando em aumento nos níveis plasmáticos do AGNE. A quebra do 

AGNE aumenta a concentração do BHB no plasma. A elevação do BHB inibe os níveis 

da gliconeogênese hepática e aumenta a hipoglicemia maternal. 

O BHB apresenta leves aumentos nas situações de balanço energético negativo 

moderado, entretanto é bastante útil em circunstâncias onde a demanda de glicose é 

crítica, como nos casos de final de gestação e início de lactação (PEIXOTO & 

OSÓRIO, 2007). 

O triglicerídeo é a principal forma de estoque do AGNE e são menos solúveis 

que o AGNE, devendo se ligar a proteínas (lipoproteínas) para serem transportados 

através do plasma. Ainda que a maioria das células consiga sintetizar triglicerídeos, o 

fígado, tecido adiposo, glândula mamária e intestino delgado são os mais adaptados 

(BRUSS, 1997). 

 

2.3.2 Avaliação do status protéico 

Quanto ao status protéico, de uma forma geral, a determinação de uréia, 

albumina, globulina e proteína total séricas são indicadores úteis (PAYNE & PAYNE, 

1987). Um dos metabólitos utilizados para avaliação do status nutricional protéico são 

as proteínas totais. A diminuição das proteínas totais no plasma está relacionada com a 

deficiência protéica na alimentação, descartadas causas patológicas. Estima-se que 
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dietas com menos de 10% de proteína causam diminuição dos níveis protéicos no 

sangue (KANEKO et. al., 1997). 

Outros dois importantes indicadores do metabolismo protéico em ruminantes são 

os níveis séricos de uréia e albumina. A uréia demonstra o estado protéico do animal em 

curto prazo, enquanto que a albumina o demonstra em longo prazo (PAYNE & PAYNE, 

1987). Conforme Wittwer et. al., (1993) a uréia é sintetizada no fígado em quantidades 

proporcionais à concentração de amônia produzida no rúmen e sua concentração está 

diretamente relacionada com os níveis protéicos da ração e da relação energia/proteína 

da dieta. 

Balikci et al. (2007), trabalhando com 30 fêmeas sadias, prenhes de um e dois 

fetos, observaram aumento nos níveis séricos de uréia por volta de 60 e 100 dias de 

gestação e declínio por volta de 150 dias de gestação em ambos os grupos.  

Kaneko (1997) sugerem a albumina sérica como um indicador útil do status 

protéico. A albumina é a proteína mais abundante no sangue, é sintetizada no fígado e 

suas concentrações no sangue são utilizadas como indicador da função hepática e do 

estado nutricional. A albumina está relacionada a pressão oncótica do sangue estando na 

origem de cerca de 75 a 80% dessa pressão e assegura funções de proteína de ligação e 

transporte de outras moléculas na circulação, como os AGNE (SWENSON & REECE, 

1996). 

 

2.4 Ionóforos na Nutrição de Ruminantes 

A utilização de aditivos dietéticos para ruminantes objetiva a manipulação da 

fermentação ruminal visando melhor aproveitamento do alimento pelo animal. Os 

ionóforos apresentam propriedades antibióticas que diminui o crescimento de bactérias 

proteolíticas e a degradação de proteína durante o processo de fermentação ruminal 

(RUSSELL & MARTIN, 1984). Sua ação é devida a sua propriedade transportadora de 

íons, possuindo capacidade de formar complexos lipossolúveis com cátions e mediar 

seu transporte através das membranas lipídicas (PRESSMAN, 1968).  

Inicialmente os ionóforos foram utilizados como coccidiostáticos em aves, mas a 

partir da década de 70 começaram a ser utilizados na dieta de ruminantes. São 

substâncias de produtos finais da fermentação de várias espécies de actinomicetos – 

Streptomyces sp.  Streptomyces cinnamonensis, sendo tóxica a muitas bactérias, 

protozoários, fungos e alguns organismos superiores, por isso é classificada como um 

antibiótico (ROSO & RESTLE, 2001). 
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A monensina atua na membrana celular através da troca de cátions do meio 

interno (corpo bacteriano) para o meio externo (fluído ruminal) e vice-versa. Desta 

forma promove a saída de H+ do meio intracelular diminuindo a concentração interna 

deste elemento, e a conseqüente entrada de íons Na+ para o interior da célula. A 

monensina combina-se no meio ruminal com estes cátions, tornando-os permeáveis à 

membrana lipoprotéica, difundindo-se pelo interior da mesma. Finalmente atinge o lado 

oposto da membrana e fica sujeita ao ambiente polar, liberando o cátion no interior 

celular e voltando à sua forma aniônica combina-se com um cátion, desta vez o H+, 

liberando-o no meio extracelular (NAGAJARA et al., 1997). 

De acordo com Russell & Strobel (1989), a monensina tem alta afinidade por 

Na+ mas também transloca o K+. Dentro do rúmen o Na+ é o cátion extracelular 

predominante e a concentração ruminal de K+ é usualmente quatro a cinco vezes menor 

do que o Na+, mas é o cátion extracelular predominante dos microrganismos. As células 

bacterianas usualmente mantêm uma concentração de Na+ menor do lado de dentro do 

que do lado de fora. 

Desta forma a monensina passa a fazer um controle da população bacteriana, 

uma vez que são altamente efetivos contra bactérias gram-positivas, e exibem, pouca ou 

nenhuma atividade contra bactérias gram-negativas. As bactérias gram-negativas 

possuem uma camada lipídica externa que contém porina (canais de proteínas) com um 

tamanho limite de aproximadamente 600 Da. A maioria dos ionóforos é maior que 600 

Da, não passando através das porinas. As bactérias gram-positivas não possuem essa 

camada externa e a monensina pode penetrar livremente na membrana celular. 

Entretanto, a presença de membrana externa não é um absoluto critério para resistência, 

algumas bactérias gram-negativas são susceptíveis a altas concentrações de ionóforos 

(NAGAJARA & TAYLOR, 1987). 

Assim a monensina desorganiza o transporte de cátions através da membrana das 

bactérias gram positivas, promovendo maior gasto energético a fim de manter o balanço 

osmótico entre o interior e o exterior da célula. Como estas bactérias produzem menos 

ATP por mol de glicose fermentada, elas acabam exauridas energeticamente e 

desaparecem do meio. Com a diminuição da competição por substratos energéticos 

devido ao desaparecimento das gram positivas (principais produtoras de acetato, 

butirato e H2), as bactérias gram-negativas acabam dominando o meio. Além disto, a 

menor quantidade de H+ no meio propicia mais substrato para a formação de ácido 
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propiônico e menor produção de metano, melhorando assim a eficiência alimentar da 

dieta (HENDERSON et al., 1981; McCAUGHEY et al., 1997). 

O mecanismo sistêmico de ação ocorre como conseqüência das alterações 

causadas na microbiota ruminal, devido à forma básica de ação dos ionóforos. As 

principais modificações ocorrem na produção de ácidos graxos voláteis (AGV), 

consumo de alimentos, produção de gases, digestibilidade, utilização de proteínas, 

enchimento ruminal, taxa de passagem, doenças metabólicas (acidose, cetose) e 

sanidade (coccidiose) (SCHELLING, 1984). 

Conforme Bagg (1997), a adição de ionóforos à dieta de vacas de leite e de corte 

diminui a degradação de proteína no rúmen, e aumenta a concentração de propionato 

ruminal, sem alterar a concentração total de ácidos graxos voláteis (AGV).  

Oliveira et al. (2005) utilizaram quatro novilhos holandeses fistulados no rúmen, 

alimentados quatro vezes ao dia (8, 11, 14 e 17 h), com dietas contendo teores baixo e 

alto de proteína (11,4 e 16,5%, respectivamente), com e sem monensina e verificaram 

que o fornecimento de monensina sódica, independentemente do teor protéico das 

dietas, promoveu diminuição no consumo de matéria seca, aumento na concentração de 

ácido propiônico e redução do teor de ácido butírico, da relação acetato: propionato e da 

atividade específica de produção de amônia. 

Para Roger & Davis (1982), a diminuição no consumo provavelmente deve-se 

ao aumento do tempo de retenção dos alimentos no rúmen. Outra explicação para a 

menor ingestão seria a maior produção de acido propiônico, que por sua vez aumentaria 

os níveis plasmáticos de glicose, estimulando os centros de saciedade (VAN SOEST, 

1994). 

O período de lactação dos animais é o fator que tem maior influência sobre a 

resposta a suplementação com monensina sódica em vacas leiteiras. Segundo 

Ipharraguerre e Clark (2003) a monensina aumenta as concentrações plasmáticas de 

glicose e reduz a quantidade no plasma de ácidos graxos não-esterificados e de corpos 

cetônicos, que estão associados à redução no consumo no início da lactação. 

A concentração de glicose no sangue de vacas leiteiras suplementadas com 

monensina aumentou ou se mantiveram inalteradas. Porém, de 13 estudos compilados 

por Ipharraguerre e Clark (2003), somente em quatro houve aumento significativo na 

concentração da glicose plasmática, além disso, nestes estudos o aumento na 

disponibilidade deste metabólico foi relativamente pequeno (5,9%).  
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Segundo Duffield et al. (2008), a utilização de monensina sódica na ração de 

vacas leiteiras pode resultar em aumento de 3,0% da concentração de glicose plasmática 

em vacas leiteiras e se relaciona também à fase de lactação e à dose de monensina 

recebida pelos animais, assim, tem sido relacionados aumentos de glicose plasmática, 

especialmente em vacas em início de lactação.  
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RESUMO: O experimento foi realizado no período de agosto de 2011 a maio de 2012 

no Setor de Ovinocultura da Universidade Federal de Sergipe. Objetivou-se estudar os 

efeitos do período de transição sobre o consumo de matéria seca, produção de leite, 

escore de condição corporal, peso corporal e perfil metabólico, caracterizando o período 

de transição em ovelhas Santa Inês. Foram utilizadas 10 fêmeas ovinas, nullíparas, 

gestantes. Os animais foram confinados 30 dias antes do parto previsto até 60 dias após 

o parto. Para o estudo das variáveis CMS, CMS (% PV), peso, ECC e perfil metabólico 

foram analisados em três períodos: Período 1: animais dos 21 dias pré-parto até o parto; 

Período 2: animais do parto até 21 dias pós-parto; Período 3: animais acima de 21 dias 

pós-parto. As variáveis relacionadas à produção de leite (kg de leite / dia, kg de leite 

corrigido a 3,5% de gordura / dia, porcentagem de gordura e produção de gordura em 

kg) foram divididos em dois períodos: PL30 (do parto até 30 dias); PL60 dias (de 30 a 

60 dias após o parto). Houve diferença significativa (P<0,05) no CMS e CMS (% PV) 

entre os períodos estudados, apresentando maior consumo no período 3, com média  de 

1,58 ± 0,07 kg e 2,83 ± 0,16 %, respectivamente. O peso corporal e ECC apresentaram 

diferença significativa (P<0,05) no período 1, com médias 55,28 ± 1,12 e 3,34 ± 0,06 

respectivamente. Os resultados à produção e composição do leite (PL, PLC, Gkg, G%) 

apresentaram diferença entre os períodos de lactação (P<0,05), com máxima eficiência 

no PL30. Não houve diferença significativa (P>0,05) as variáveis do perfil metabólico 

(glicose, proteína total, uréia, albumina, triglicerídeo e AGNE). O período de transição 

em ovelhas Santa Inês foi caracterizado 21 dias pré parto e 21 dias pós parto. 

Palavra-chave: Balanço energético negativo, consumo, produção 
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CHARACTERIZATION OF TRANSITION PERIOD AND START OF 

LACTATION IN SHEEP SANTA INES 

 

ABSTRACT: The experiment was conducted from August 2011 to May 2012 in the 

Sheep Sector, Federal University of Sergipe. Aimed to study the effects of the transition 

period on dry matter intake, milk production, body condition score, body weight and 

metabolic profile, characterizing the transition period in Santa Ines sheep. We used 10 

ewes, nullíparas, pregnant. The animals were confined to 30 days before expected 

farrowing until 60 days after delivery. To study the variables CMS, CMS (% BW), 

weight, BCS and metabolic profile were analyzed in three periods: Period 1: animals of 

21 days pre-partum until delivery; Period 2: animals calving until 21 days post- 

childbirth; Period 3: animals over 21 days postpartum. Variables related to milk 

production (kg milk / day, kg corrected milk at 3.5% fat / day, fat percentage and fat 

yield in kg) were divided into two periods: PL30 (birth to 30 days); PL60 days (30-60 

days postpartum). There were significant differences (P <0.05) in CMS and CMS (% 

PV) between the periods studied, with higher consumption in period 3, with a mean of 

1.58 ± 0.07 kg and 2.83 ± 0.16% , respectively. Body weight and BCS showed 

significant differences (P <0.05) in period 1, with average 55.28 ± 1.12 and 3.34 ± 0.06 

respectively. The results of the production and milk composition (PL, PLC, Gkg, G%) 

were similar between periods of lactation (P <0.05), with maximum efficiency in PL30. 

There was no significant difference (P> 0.05) variables of the metabolic profile 

(glucose, total protein, urea, albumin, triglycerides and AGNE). The transition period in 

Santa Inês ewes was featured 21 days pre partum and 21 days postpartum. 

Keyword: negative energy balance, consumption, production 
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Introdução 

O conhecimento das particularidades dentro de cada fase do ciclo produtivo 

animal é fundamental, pois previne desperdício financeiro com desequilíbrios 

metabólicos que podem resultar, inclusive na perda de animais. Uma das fases bastante 

estuda em bovinos é o período de transição, que segundo Grummer (1995), corresponde 

às três semanas pré e às três semanas pós-parto, sendo esse período, fim da gestação e 

início da lactação. Contudo, em ovinos este período ainda não está bem caracterizado, 

impossibilitando a adoção de estratégias de manejos adequadas para otimizar o 

desempenho produtivo e reprodutivo destes animais. 

Essa fase é marcada por grandes mudanças hormonais e metabólicas, as quais 

estão quase sempre associadas à diminuição no consumo de matéria seca (CMS) e, 

consequentemente, ao não atendimento de suas necessidades de energia, levando à uma 

situação de balanço energético negativo (BEN). Nesta condição, para suprir a 

deficiência de energia, ocorre uma mobilização das reservas corporais, refletindo na 

redução do peso corpóreo e diminuição da condição de escore corporal, que por sua vez, 

vai predispor a maior incidência de problemas metabólicos com conseqüente queda na 

produção (Pryce et al., 2001; Fenwick et al., 2006).  

Da mesma forma, o período final da gestação em ovelhas é considerado um 

período crítico, pois eleva suas necessidades energéticas e conseqüente incremento de 

nutrientes para o feto, aliado ao requerimento de nutrientes para o desenvolvimento do 

tecido mamário e manutenção do organismo (Russel, 1991; Elsherif & Assad, 2001). 

Segundo Buckley et al. (2000), o peso corporal (PC) segue um padrão com 

rápida diminuição ao parto, coincidindo com a expulsão do feto, da placenta e dos 

demais conteúdos uterinos, acompanhado pelo declínio gradual do peso em razão da 
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mobilização de reservas corporais para o fornecimento de energia para a produção de 

leite, seguido por um período de estabilização e posterior ganho de peso.  

O monitoramento dos padrões proteico e energético em ovinos é uma ferramenta 

de grande importância, possibilitando a adequação do manejo nutricional em tempo 

hábil a fim de equilibrar a condição metabólica de ovelhas, principalmente aquelas de 

maior produtividade, que em muitos casos não conseguem atender às exigências 

nutricionais em determinadas fases do ciclo produtivo, como o período de transição, 

tornando-se assim um entrave para a produção animal (González, 2000; Caldeira, 2005). 

Diante da escassez de informações a respeito da caracterização do período de 

transição em ovelhas Santa Inês, os objetivos deste estudo foram estudar os efeitos do 

período de transição sobre o consumo de matéria seca, produção de leite, escore de 

condição corporal, peso corporal e perfil metabólico. 

 

Material e Métodos 

O projeto foi realizado no período de agosto de 2011 a maio de 2012 no Setor de 

Ovinocultura, localizado no Biotério Central da Universidade Federal de Sergipe, no 

município de São Cristóvão, Região Metropolitana de Aracaju / Se, localizada a 11° 00' 

54"S 37° 12' 21" O, estando a uma altitude de 30,0 metros. O clima predominante é do 

tipo tropical quente e úmido, com temperatura variando entre 25°C nos meses mais 

quentes e 17°C nos meses mais frios. A precipitação média anual é de 1509,0 mm³. 

Foram utilizadas 10 fêmeas ovinas da raça Santa Inês, nulíparas, gestantes e 

paridas de parto simples. De acordo com o diagnóstico de gestação os animais foram 

confinados 30 dias antes do parto previsto até 60 dias após o parto, apresentado peso 

corporal médio aos 30 dias pré parto de 55 ± 1,12 kg , e escore de condição corporal 

médio igual a 3,25 ± 0,06 (escala de 0 a 5 conforme Russel et al.,1969). As variáveis 
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CMS, CMS (%PV), peso, ECC e perfil metabólico foram analisados em três períodos: 

Período 1: animais dos 30 dias pré-parto até o parto; Período 2: animais do parto até 30 

dias pós-parto; Período 3: animais acima de 30 dias pós-parto. As variáveis 

relacionadas à produção de leite (kg de leite / dia, kg de leite corrigido a 3,5% de 

gordura / dia, porcentagem de gordura e produção de gordura em kg) foram divididos 

em dois períodos: PL30 (do parto até 30 dias); PL60 dias (de 30 a 60 dias após o parto). 

As dietas foram formuladas conforme as recomendações do National Research 

Council (NRC 2007) para cada período (pré e pós-parto) e produção de leite durante a 

lactação (Tabela 1). Os ingredientes e os valores nutricionais da dieta estão descrito na 

Tabela 2. 

 

Tabela 1. Critérios utilizados para cálculo das exigências nutricionais.  

 Pré-Parto Pós-Parto 

Idade (meses) 23 25 

Peso Vivo (kg) 55 48 

Dias de Gestação 120 0 

Escore de Condição Corporal (ECC) 3,5 3,0 

Dias em Lactação 0 30 

Número de Lactações 0 1 

Idade ao Primeiro Parto (meses) 24 - 

Produção de Leite (kg / dia) - 1,5 

Gordura no Leite (%) - 4 

 

Os animais foram mantidos em baias individuais, sendo arraçoados duas vezes ao 

dia (07:00 h da manhã e 15:00 h da tarde). A dieta, água e sal mineral foram fornecidos 

ad libitum. A quantidade de volumoso e concentrado foi ajustada diariamente para 

manter uma sobra entre 5 – 10% de MS, onde essas sobras foram pesadas.  
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Tabela 2 – Ingredientes e composição nutricional das dietas durante os períodos pré e 

pós-parto como porcentagem da Matéria Seca (MS) 

Ingredientes Pré-Parto Pós-Parto 

 % da Matéria Seca 

Capim Elefante Napier 
(Pennisetum purpureum) 

25,13 24,95 

Fubá de Milho  
(Zea mays) 

67,80 51,95 

Farelo de Soja 
(Glycine max) 

5 21,03 

Sal Minerala 2,07 2,07 

Composição  

PB1 % da MS 10,2 16,6 

PDR2 % da PB 7,5 12,4 

PNDR3 % da PB 2,8 4,2 

NEl
4 Mcal / Kg MS 1,78 1,82 

FDN5 % da MS 29,5 29,6 

FDA6, % da MS 13,8 14,6 

NDT7
(1x) , % da MS 73 72 

EE8, % da MS 3,4 3,0 

CNF9, % da MS 52,4 45,4 

Ca10 % da MS 0,4 0,5 

P11 % da MS 0,4 0,4 

a Matsuda Top Line Ovino (Ca: 135 gramas / kg; P: 65 gramas / kg; S: 12 gramas / kg; MG: 6 gramas / kg; 
Na: 107 gramas / kg; Co: 175 miligramas / kg; Cu: 100 miligramas / kg; Fe: 1.000 miligramas / kg; I: 175 
miligramas / kg; Mn: 1.440 miligramas / kg; Se: 27 miligramas / kg; Zn: 6.000 miligramas / kg. 

1PB – Proteína Bruta 
2PDR – Proteína Degradável no Rúmen  
3PNDR – Proteína Não Degradável no Rúmen  
4NEl  -  Energia Líquida  
5FDN – Fibra Solúvel em Detergente Neutro  
6FDA – Fibra Solúvel em Detergente Ácido  
7NDT – Nutrientes Digestíveis Totais (nível de mantença)  
8EE – Extrato Etéreo  
9CNF – Carboidrato não Fibroso  
10Ca – Cálcio  
11P – Fósforo   
1 - 11

 Calculados utilizando os valores do NRC, 2007 

 

Amostras de volumoso e sobras foram coletadas diariamente e armazenadas em 

sacos plásticos à -20 ºC, até completar o período de sete dias, compondo uma amostra 
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semanal. Este procedimento foi repetido até o final do período experimental, para 

posterior análise química. Amostras do concentrado foram obtidas quinzenalmente e 

armazenadas em sacos plásticos à -20º C. 

O consumo de matéria seca foi calculado a partir da fórmula: CMS = ((MN capim 

x MS capim + MN concentrado x MS concentrado) / 100 – MN sobras x MS sobras)). 

Onde, MN= matéria natural, MS= matéria seca 

Todos os animais foram pesados e avaliados quanto ao ECC uma vez por semana, 

por um técnico treinado, segundo metodologia desenvolvida por Russel et al. (1969), a 

partir de uma escala biológica de 1 a 5, com sub-unidades de 0,25 pontos, onde 1 

representa uma ovelha muito magra e 5 muito gorda.  

Dados relacionados à produção de leite foram obtidos semanalmente através da 

realização do controle leiteiro por meio de pesagem em balança, as amostras de leite 

foram coletadas logo após cada ordenha (manhã e tarde) sendo realizada uma amostra 

composta para a avaliação da porcentagem de gordura. As análises foram determinadas 

através do aparelho Analisador Ultrasônico Lactoscan, ajustado para o modo leite de 

ovelha.  Na ocasião os cordeiros eram separados das ovelhas na noite anterior a ordenha 

e retornavam ao piquete com as mães após esta. 

Amostras de sangue foram obtidas, uma vez por semana, iniciando 30 dias pré-

parto até 60 dias pós-parto.  A coleta de sangue foram obtidas através da punção da 

jugular, utilizando-se sistema de colheita de tubos vacuolizados com anticoagulante 

(EDTA e fluoreto), sempre pela manhã com os animais em jejum. As amostras com 

anticoagulante foram prontamente resfriadas e mantidas sob refrigeração em isopor 

contendo gelo até a chegada ao laboratório, onde foram centrifugadas a 3.000 rpm por 

15 min para a completa separação do plasma, que foi recuperado com pipetas de 
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Pasteur e transferido para um tubo plástico esterilizado, sendo identificado e 

armazenado a um temperatura de -20 C, até serem realizadas as análises bioquímicas.  

Para a determinação da concentração plasmática de glicose, uréia, proteína total, 

albumina e triglicerídeo, utilizaram-se kit comercial da marca Labtest. Para a 

determinação da concentração plasmática de AGNE utilizou-se kit comercial da marca 

Randox®. Todas as análises foram realizadas em analisador bioquímico semi- 

automático modelo Tp Analyzer Basic do Laboratório de Nutrição do Departamento de 

Zootecnia – UFS.  

A análise estatística dos dados foi realizada pelo programa de análises estatísticas 

e planejamento de experimento SISVAR (Ferreira, 2011), onde foram calculadas as 

médias, desvio padrão e a análise de variância de cada parâmetro avaliado. Utilizou-se o 

teste de comparações de médias Student-Newman-Keuls (SNK) a 5% de significância.   

 

Resultados e Discussão 

As médias e desvio padrão do CMS, CMS (%PV), Peso Corporal (PC) e Escore de 

Condição Corporal (ECC) estão apresentados na Tabela 3. Houve diferença (P<0,05) no 

CMS entre os períodos estudados. Conforme observado, o CMS foi menor no P1 e P2, 

quando comparados ao P3. Os dados encontrados nessa fase estão de acordo com 

Barbosa et. al., (2009) que observou redução no CMS próximo ao parto e aumento no 

consumo com o avançar da lactação. O CMS e CMS (%PV) foram maiores no P3, com 

média de 1,57 ± 0,07 kg e 2,85 ± 0,16 %, respectivamente (P<0,05).  

Foi observado um rápido aumento do CMS no P2, com posterior estabilização no 

consumo no período 3 (Figura 1). Esse comportamento no consumo foi observado em 

em estudos com caprinos (Rodrigues et al., 2007), assim como na espécie bovina 

(Grummer, 1995). 
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Tabela 3- Valores médios, desvio padrão, valor de P  e coeficiente de variação para as 

variáveis, consumo de matéria seca (CMS), consumo de matéria seca % Peso Vivo 

(CMS %PV), peso corporal (PC) e escore de condição corporal (ECC) em ovelhas 

Santa Inês no período de transição. 

Variáveis  
Período  

Valor de P  CV (%) 
P1 P2 P3 

CMS1 

(Kg/dia) 
0,97 b ± 0,04 1,18 b ± 0,14 1,57 a ± 0,07 0,0000 35,77 

CMS 

(% PV)2 
1,81b ± 0,09 2,43b ± 0,33 2,85a ± 0,16 0,0000 38,28 

PC3 

(Kg) 
55,28a ± 1,12 48,76b ± 0,49 48,76b ± 0,54 0,0004 14,70 

ECC4 3,34a ± 0,06 3,06 b ± 0,04 3,11 b ± 0,04 0,0008 9,43 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na linha diferem a 5% de probabilidade pelo teste SNK. 

CMS 1: Consumo de matéria seca; CMS (%PV)2: Consumo de matéria seca (%PV); PC 2: Peso corporal; ECC 4: Escore de condição 

corporal.  

 

De acordo com Santos et. al., (2010), a concentração sangüínea de muitos 

hormônios aumenta ou diminui drasticamente ao parto e pode ser um potente 

modificador do CMS. Grummer (1995) sugeriu que o estrógeno ou a proporção entre 

estrógeno e progesterona tem uma influência no CMS pré-parto. Limitações físicas, 

devido ao crescimento fetal, têm sido sugeridas como uma explicação para a diminuição 

do CMS com a proximidade do parto (Agenas et al., 2003).  
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Figura 1. Mudanças no Consumo de Matéria Seca (CMS) durante o pré e o pós-parto 

em ovelhas da raça Santa Inês. S-3 até S-1 representam semanas relacionadas 

ao pré-parto e S1 até S9 representam semanas relacionadas ao pós-parto. 

 

Em vacas leiteiras, a redução gradual no CMS inicia-se cerca de três semanas no 

pré-parto, e pode chegar até 30 a 35%. Essa diminuição do consumo voluntário 

permanece no pós-parto, principalmente nas duas primeiras semanas, e aumenta 

gradativamente até a estabilização. A maior inibição ocorre justamente quando aumenta 

a demanda por nutrientes para suportar o crescimento fetal e o início da lactação, o 

mesmo aconteceu com os animais do presente estudo (Bertics et al., 1992; Grummer, 

1995).   

Com relação ao peso corporal e o ECC das ovelhas, observou-se que nas primeiras 

semanas pós-parto houve perda de peso e ECC, justificada pelo menor aporte de energia 

frente a necessidade durante o período, o que resultou na mobilização do tecido 

corporal. O peso corporal e ECC apresentaram diferença (P<0,05) entre os períodos 

estudados, sendo superior no P1, com médias de 55,28 ± 1,12 e 3,34 ± 0,06 

respectivamente.  

P1 P3 P2 
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Na Figura 2 estão as médias do peso corporal (Painel A) e a mobilização do peso 

corporal (Painel B) nos períodos experimentais 1, 2 e 3.  

A perda de peso corporal observada neste experimento durante o período de 

transição foi de 6,77 kg, corroborando com os achados por Chilliard (1993), que em 

cabras observou diminuição do peso corporal em torno de 6 kg durante as primeiras 6 a 

12 semanas depois do parto.   

Com base em estudos do metabolismo do tecido adiposo, Morand-Fehr et. al. 

(1987) sugeriram que cabras perdem em torno de 1 kg de peso vivo por semana no 

primeiro mês no pós-parto e 0,5 kg/semana no mês posterior. Neste estudo, os animais 

perderam 0,37 kg por semana no primeiro mês pós-parto, seguido por um ganho médio 

semanal de 0,26 kg no segundo mês de lactação. A extensão da perda de peso no pós-

parto varia amplamente, podendo ser afetada por fatores como, o escore de condição 

corporal e nível de produção de leite. 
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Figura 2. Mudanças no peso corporal (Painel A) e mobilização do peso corporal (MPC) 

(Painel B) durante o pré e o pós-parto em ovelhas Santa Inês.  S-3 até S-1 

representam semanas relacionadas ao pré-parto e S1 até S9 representam 

semanas relacionadas ao pós-parto. 

 

A diminuição do ECC estão dentro dos valores normais citados pelo NRC (2007) 

durante o periparto, os quais variam de 0,5 – 1,0 unidade. Esses dados estão 

corroborando com Ribeiro (2004), que durante a gestação e a lactação há um declínio 

no peso corporal e ECC em ovelhas gestantes. De acordo com Araújo et al. (2010), a 

mobilização do tecido corporal reflete na perda de ECC e de peso, de forma gradual e 

acentuada quanto maior for o déficit energético. 

A 

B 

P1 P2 P3 

P1 
P2 P3 
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Na Figura 3 estão sumariadas as médias do escore de condição corporal (ECC) 

(Painel A) e a mobilização do escore de condição corporal (Painel B) nos períodos.  
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Figura 3. Mudanças no escore de condição corporal (ECC) (Painel A) e mobilização no 

escore de condição corporal (MECC) (Painel B) durante o pré e o pós-parto 

em ovelhas Santa Inês. S-3 até S-1 representam semanas relacionadas ao pré-

parto e S1 até S9 representam semanas relacionadas ao pós-parto. 

 

B 
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Em todos os animais, o ECC diminuiu após o parto. Esta queda foi verificada até, 

aproximadamente, na primeira semana de lactação, a partir de então estabilizou e, após 

a terceira semana, observou-se um discreto aumento da condição corporal.  

Alguns autores relatam que a condição corporal influencia o ganho ou perda de 

peso dos animais e que a recuperação das perdas ocorre mais rapidamente nos animais 

de baixa condição corporal ao parto (Garnsworthy & Topps, 1982). Honhold et al. 

(1989), avaliando o escore da condição corporal em caprinos, mencionaram que 

mudanças na condição corporal foram correlacionadas a mudanças de peso corporal 

(P<0,01). 

Segundo Hübner et al. (2007), a manutenção da condição corporal adequada 

durante a lactação garante melhor eficiência reprodutiva posteriormente, com reflexos 

positivos sobre a economicidade do sistema produtivo. Ligeiras restrições no consumo 

de nutrientes em ovelhas lactantes, em alguns casos, pode não reduzir 

significativamente a produção de leite, mas pode resultar na perda de peso e reservas 

corporais da ovelha.  

Os resultados referentes à produção e composição do leite (PL, PLC, Gkg e G%) 

estão sumariados na Tabela 4. Foi observado diferença entre os períodos de lactação 

(P<0,05), com maior produção no PL30. A produção foi afetada pelo tempo, sendo 

observada maior produção no primeiro mês de lactação. Durante os primeiros 30 dias de 

lactação, a PL média foi de 0,98 ± 0,11 kg / dia. A produção total dos animais durante os 

60 dias de lactação foi em média 53,23 kg de leite/animal. 

Hubner et al. (2007) ao trabalharem com ovelhas da raça Bergamácia, não 

observaram diferenças na produção de leite para fêmeas com um ou dois cordeiros 

aleitados. A média de produção de leite encontrada por esses autores foi de 1,554kg de 
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leite/dia. Segundo o NRC (1985), ovelhas de primeira cria apresentam maior 

intensidade de redução na produção de leite do que ovelhas com mais de uma parição.  

 

Tabela 4 – Característica (média, desvio padrão, valor de P  e coeficiente de 

variação) de produção de leite (PL), produção de leite corrigida a 3,5% de 

gordura (PLC), produção de gordura (Gkg) e porcentagem de gordura (G%) 

segundo os períodos de lactação nas ovelhas Santa Inês no pós-parto 

Variáveis 
                        Período 

PL30  PL60  Valor de P  CV (%) 

PL (kg/d) 0,98a ± 0,11 0,73b ± 0,05 0,0001 29,16 

PLC (kg/d) 1,18a ± 0,22 0,69b ± 0,06 0,0000 30,34 

G% (%) 4,79a ± 0,58 3,27b ± 0,21 0,0000 27,90 

Gkg (kg) 0,04a ± 0,01 0,02b ± 0,003 0,0000 33,29 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na linha diferem a 5% de probabilidade pelo teste SNK. 

 

Na Figura 4 estão sumariadas as médias da produção de leite (Painel A) e gordura 

no leite (Painel B). Foi observado maior PL na primeira semana, produzindo 1,13 ± 0,26 

e se estabilizou.  

De acordo com Hassan (1995) o pico de produção de leite das ovelhas ocorre 

aproximadamente na terceira semana de lactação e então diminui até a 15ª semana. 

Ochoa-Cordero et. al., (2002), relata que o pico de produção em ovelhas é alcançado 

entre a terceira e a quinta semanas de lactação. Neste estudo, as ovelhas não 

apresentaram pico de lactação e sua curva foi linear decrescente. 
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Figura 4. Produção de Leite (Painel A) e mudança na Porcentagem de Gordura (G%) 

do Leite (Painel B) nos primeiros 60 dias de lactação para ovelhas Santa 

Inês. S1 até S9 representam semanas após o parto. 

 

Para Resende et al. (2008), o período de lactação, do ponto de vista nutricional, é 

um dos momentos que se deve dedicar maior atenção à fêmea, uma vez que ela depara-

se com pelo menos três fases distintas. A primeira, logo após o parto, onde o animal 

passa por um estágio de balanço energético negativo, pois a produção de leite é 

A 

B 

PL30 PL60 

PL30 PL60 
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crescente, seu consumo ainda não atingiu o máximo potencial, com ocorrência, 

normalmente, de mobilização de reservas corporais; na segunda situação, o balanço 

energético é igual a zero, a produção de leite já está em diminuição e a fêmea já atingiu 

o pico de consumo de matéria seca; na última, o balanço energético é positivo, com 

reposição das reservas corporais. 

O resumo das médias das características associadas ao perfil metabólico (glicose, 

proteína total, uréia, albumina e triglicerídeo) estão descritas na Tabela 5. Não houve 

diferença significativa (P>0,05) das variáveis estudadas nos períodos distintos.  

 
Tabela 5. Valores dos constituintes do perfil metabólico em ovelhas da raça Santa Inês 

no período de transição 

Variáveis 
                                       Período  

P1 P2 P3 Valor de P  CV (%) 

Glicose 

(mg/dl) 
67,04 ± 6,14 70,17 ± 7,27 71,27 ± 4,03 0,6440 19,38 

Proteína 

total (g/dl) 
7,28 ± 0,17 7,53 ± 0,41 7,34± 0,23 0,8132 14,60 

Albumina 

(g/dl) 
3,77 ± 0,28 3,51 ± 0,25 3,44 ± 0,35 0,4888 23,16 

Uréia 

(MG/dl) 
31,76± 0,68 46,73± 9,70 41,30± 4,54 0,0679 43,52 

Triglicerídeo 

(MG/dl) 
24,23 ± 2,67 18,43 ± 2,79 24,26 ± 3,45 0,1487 39,50 

AGNE 

(mmol/l) 
0,36 ± 0,08 0,43 ± 0,23 0,44 ± 0,06 0,06094 65,76 

Não houve diferença estatística nos parâmetros acima (p>0,05). 

 

A glicose é um metabólito pouco sensível às variações do aporte nutricional de 

energia, uma vez que sua concentração é regulada por um mecanismo hormonal, 

destinado a manter constante a concentração sanguínea. Para se detectar diminuição 
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significativa na concentração da glicemia, o „déficit‟ energético deve ser muito intenso 

(Sigurdsson, 1991).  

Os resultados de glicose encontrados foram coerentes, ficando claro que, os 

processos de manutenção da glicemia e ou o aporte de carboidratos na alimentação foi 

adequado em todos os momentos. Os valores de glicose plasmática encontraram-se 

dentro dos valores de referência definidos por Kaneco, Harvey e Bruss (1997), de 50 a 

80 mg/dl, porém do parto ao período imediato após o parto os valores de glicose se 

elevaram, esses resultados parecem comprovar que o estresse no pré-parto é mais 

acentuado e provoca modificações sob o ponto de vista metabólico e  energético. 

A síntese das proteínas está diretamente relacionada com o estado nutricional do 

animal, os valores das concentrações séricas das proteínas totais encontraram-se dentro 

dos valores de referência definidos por Kaneco, Harvey e Bruss (1997), de 6,0 a 7,9 

g/dl, isto quer dizer que os animais tiveram suas necessidades de proteínas atendidas 

durante o período experimental. 

Em relação à albumina os valores mantiveram-se elevados (média 3,57) desde o 

período que antecedeu o parto até o pós parto. De acordo com Kaneco Harvey e Bruss 

(2008) os valores devem estar entre 2,4 a 3,0 g/dl. Estes resultados podem ser 

justificado por conta da boa condição corporal dos animais estudados, pois segundo 

Caldeira (2005), a albumina é um indicador de longos períodos de restrição protéica e 

sendo um fator relacionado ao processo alimentar.  

Os teores de uréia sérica, por representarem diretamente a quantidade de amônia 

liberada no rúmen, apresentam tendência de variação maior em curto período de tempo 

se comparados aos teores de albumina sérica. Segundo Gonzalez et al. (2000), a 

concentração de uréia sérica é um reflexo direto e imediato das quantidades de azoto 

proteico ingerido e sua redução é condicionada por um aporte proteico inapropriado. Ao 
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observar a concentração da uréia plasmática das ovelhas nos períodos estudados nota-se 

que os valores estão dentro do recomendado por González & Silva, (2003) que são 24-

60mg/dl. 

As concentrações de triglicerídeo sérico no presente estudo permaneceram dentro 

dos padrões de normalidades (9–30mg/dL) descritos por Kaneco et al. (2008). Observou 

que no P2 houve uma queda nos valores, o que pode ser explicado devido à mobilização 

do tecido adiposo nessa fase, associada a maior produção leite e gordura. 

O início da lactação é um período crítico no déficit energético, desta forma inicia-

se o processo de mobilização do NEFA, que por sua vez se dá pelo através da lipólise 

dos triglicerídeos nos adipócitos, que são os lipídeos mais abundantes no organismo. 

Assim fica claro que os níveis séricos plasmáticos de AGNE têm relação direta com o 

processo de lipólise que ocorre no tecido adiposo. Dessa forma, variações nos níveis 

plasmáticos de AGNE ocorrem em resposta a mudanças no balanço energético do 

animal. O aumento dos níveis séricos de AGNE tem sido verificado em situações de 

BEN.  

Contreras et al. (2000) relataram que valores superiores a 0,08 mmol/l, para 

AGNE indica mobilização de gorduras em ovinos e estando os valores entre 0,36 ± 0,10 

e 0,78 ± 0,66 mmol L-1, isto indica uma balanço energético negativo. Conforme os 

achados deste estudo os animais no período 1 apresentaram valor mínimo descrito por 

Contreras (2000) que foi de 0,36 ± 0,08 e valores maiores nos períodos 2 e 3.  

 

Conclusão 

De acordo com os resultados observados neste estudo, o período de transição em 

ovelhas Santa Inês ocorre entre os dias 30 pré-parto e 30 pós-parto, verificando redução 
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do consumo de matéria seca, mobilização de tecidos corporais e elevação dos níveis 

plasmático de AGNE, caracterizando-se assim o balanço energético negativo.  
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RESUMO: O experimento foi realizado no período de agosto de 2011 a maio de 2012 

no Setor de Ovinocultura da Universidade Federal de Sergipe. Objetivou-se estudar os 

efeitos da suplementação com ionóforo no período de transição sobre o consumo de 

matéria seca, produção de leite, escore de condição corporal, peso corporal e perfil 

metabólico. Foram utilizadas 10 fêmeas ovinas, nullíparas, gestantes sendo distribuídas 

aleatoriamente em dois grupos: dieta controle (DC) ou dieta com adição de monensina 

sódica (DM), começando 30 dias pré-parto até 60 dias após o parto. De acordo com o 

diagnóstico de gestação os animais foram confinados 30 dias antes do parto previsto até 

60 dias após o parto, apresentado peso vivo médio aos 30 dias pré parto de 55 ± 1,12 kg, 

e escore de condição corporal médio igual a 3,25 ± 0,06. houve diferença significativa 

(P<0,05) no CMS e CMS (%PV) sendo maior no grupo DC em relação ao DM, com 

média de 1,48 ± 0,33 kg e 2,83 ± 0,63 %, respectivamente. O CMS (% PV) durante o 

período pré-parto foi de 2,12 e 1,50% para os animais dos grupos DC e DM, 

respectivamente. Já no pós-parto, o CMS (% PV) foi de 3,10 e 2,54%, respectivamente, 

até 60 dias de lactação. Em relação ao PC e ECC das ovelhas, não houve diferença entre 

os tratamentos estudados (P>0,05). Foi observado diferença significativa (P<0,05) para 

as variáveis PL e PLC, apresentando maior produção no grupo DM. Durante os 

primeiros 60 dias de lactação, a PL média para os grupos DC e DM foram de 0,78 ± 

0,13 e 0,92 ± 0,25 Kg por dia, respectivamente, os animais do grupo. Não houve 

diferença entre os tratamentos estudados (P>0,05) para as variáveis do perfil 

metabólico. A utilização de monensina sódica na ração de ovelhas durante o período de 

transição melhorou o desempenho produtivo dos animais. 

Palavras chaves: dieta, ovelhas, produção de leite 
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Performance of Santa Inês ewes supplemented with monensin during the 

transition period and early lactation 

 

ABSTRACT: The experiment was conducted from August 2011 to May 2012 in the 

Sheep Sector, Federal University of Sergipe. Aimed to study the effects of 

supplementation with ionophore in the transition period on dry matter intake, milk 

production, body condition score, body weight and metabolic profile. We used 10 ewes, 

nullíparas, pregnant women were randomly assigned to two groups: control diet (CD) or 

diet with monensin (DM) starting 30 days pre-partum to 60 days after delivery. 

According to the diagnosis of pregnancy the animals were fed 30 days before expected 

farrowing until 60 days postpartum, presented live weight at 30 days pre partum to 55 ± 

1.12 kg, and mean body condition score equal to 3 25 ± 0.06. significant difference (P 

<0.05) in CMS and CMS (% PV) was higher in the DC group compared to the DM, 

with a mean of 1.48 ± 0.33 kg and 2.83 ± 0.63%, respectively . The CMS (% PV) 

during the pre-partum period was 2.12 and 1.50% for animals in groups DC and MD, 

respectively. In the postpartum DMI (% BW) was 3.10 and 2.54%, respectively, within 

60 days of lactation. Regarding the PC and ECC sheep, there was no difference among 

treatments (P> .05). Significant difference was observed (P <0.05) for the variables PL 

and PLC, with higher production in the DM group. During the first 60 days of lactation, 

the PL for the average CD and MD groups were 0.78 ± 0.13 and 0.92 ± 0.25 Kg per day, 

respectively, the animals in the group. There was no difference among treatments (P> 

0.05) for the variables of the metabolic profile. The use of monensin in the feed of sheep 

during the transition period improved the performance of the animals. 

Keywords: diet, sheep, milk production 
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Introdução 

Nos últimos anos tem sido observado o crescente interesse na criação de ovinos de 

alto padrão zootécnico visando o melhoramento genético no rebanho nacional, 

principalmente no que se refere à raça Santa Inês. No Brasil, apesar da carne ovina 

ocupar uma parcela ainda pequena no ranking do consumo de carnes, nos últimos anos, 

vem assumindo expressividade, por meio do incremento da carne de cordeiro (Morais 

2000). 

Para o sucesso do sistema de produção, em que a alimentação é um dos fatores 

que mais oneram o custo de produção, é imprescindível o aprofundamento no segmento 

nutricional. No entanto, a intensificação nos sistemas de produção animal tem levado a 

um aumento do risco de apresentação de transtornos metabólicos nos animais, uma vez 

que o desafio metabólico imposto pela maior demanda produtiva favorece o 

desequilíbrio entre o ingresso de nutrientes ao organismo, a capacidade para metabolizar 

esses componentes e os níveis de produção alcançados (González, 2000). 

Nas ovelhas a demanda de nutrientes aumenta durante a gestação, particularmente 

nas últimas seis semanas, quando o feto se desenvolve alcançando aproximadamente 

70% do seu crescimento, aliado ao requerimento de nutrientes para o desenvolvimento 

do tecido mamário (Russel 1991). 

Durante o último terço de gestação a fêmea tenta equilibrar a deficiência de 

energia mobilizando suas reservas corporais para compensar o déficit. Na lactação, 

particularmente nas primeiras seis semanas, a demanda por nutrientes também é alta, 

uma vez que é a época em que se atinge a maior produção, sendo a alimentação um 

fator determinante (Contreras et al. 2000). Sendo assim o final da gestação e início da 

lactação estágio em que o uso de aditivos apresenta benefícios mais evidentes, visto que 

é a fase em que os animais se encontram em balanço energético negativo.  
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Dentre os aditivos utilizados os ionóforos são mais utilizados, pois melhoram a 

eficiência do metabolismo de energia, alterando os tipos de ácidos graxos voláteis 

produzidos no rúmen, reduzem a degradação de proteína do alimento, podem alterar a 

síntese de proteína microbiana, aumentando a quantidade de proteína de origem 

alimentar que chega ao intestino delgado. Estes aditivos podem reduzir a incidência de 

acidose, timpanismo e coccidiose. A redução dessas patologias melhora o desempenho 

do animal (Nicodemo, 2001).  

A utilização de ionóforos para animais em lactação influencia a fermentação em 

nível ruminal, e isto têm afetado o desempenho produtivo. Os aumentos na produção de 

propionato e os decréscimos na produção de acetato, butirato e metano, aumentam o 

aporte de glicose para a síntese de leite, influenciando diretamente a produção devido ao 

maior número de precursores para a síntese de lactose (McGuffey et al., 2001) 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi verificar o desempenho de ovelhas 

Santa Inês suplementadas com ionóforo durante o período de transição sobre o consumo 

de matéria seca, produção de leite, escore de condição corporal, peso corporal e perfil 

metabólico. 

 

Material e Métodos 

O projeto foi realizado no período de agosto de 2011 a maio de 2012 no Setor de 

Ovinocultura, localizado no Biotério Central da Universidade Federal de Sergipe, no 

município de São Cristóvão, Região Metropolitana de Aracaju / Se, localizada a 11° 00' 

54"S 37° 12' 21" O, estando a uma altitude de 30,0 metros. O clima predominante é do 

tipo tropical quente e úmido, com temperatura variando entre 25°C nos meses mais 

quentes e 17°C nos meses mais frios. A precipitação média anual é de 1509,0 mm³. 
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Foram utilizadas 10 fêmeas ovinas da raça Santa Inês, nulíparas, gestantes, sendo 

distribuídas aleatoriamente em dois grupos: dieta controle (DC) com cinco animais e 

dieta com adição de monensina sódica (DM), com quatro animais, começando 30 dias 

pré-parto até 60 dias após o parto.  

 De acordo com o diagnóstico de gestação os animais foram confinados 30 dias 

antes do parto previsto até 60 dias após o parto, apresentado peso vivo médio aos 30 

dias pré parto de 55 ± 1,12 kg , e escore de condição corporal médio igual a 3,25 ± 0,06 

(escala de 0 a 5 conforme Russel et al.,1969).  

As ovelhas que receberam a dieta DM foram alimentadas com a dieta DC durante 

três semanas antes do início do período experimental, com substituição parcial da dieta 

DC durante a 4ª semana na proporção de 20% até chegar a 100% da dieta DM, nos 

respectivos tratamentos. O dia experimental 1 foi no final da 4ª semana, quando cada 

animal dos tratamentos consumiu sua ração completa.  

As dietas foram formuladas conforme as recomendações do National Research 

Council (NRC 2007) para cada período (pré e pós-parto) e produção de leite durante a 

lactação (Tabela 1). Antes e após o parto previsto, os animais dos dois tratamentos 

foram manejos em conjunto dentro dos respectivos grupos até os 60 dias pós-parto, 

sendo arraçoados de acordo com sua exigência nutricional. Os ingredientes e os valores 

nutricionais das duas dietas fornecidas aos animais estão descritos na Tabela 2. A 

diferença na dieta entre os grupos estudados é a adição de monensina sódica no grupo 

dieta monensina (DM), onde utilizou 0,05mg no pré parto e 0,07mg no pós parto, 

valores baseados na literatura. 

Os animais foram mantidos em baias individuais, sendo arraçoados duas vezes ao 

dia (07:00 h da manhã e 15:00 h da tarde). A dieta, água e sal mineral foram fornecidos 
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ad libitum. A quantidade de volumoso e concentrado foi ajustada diariamente para 

manter uma sobra entre 5 – 10% de MS, onde essas sobras foram pesadas.  

 

Tabela 1. Critérios utilizados para cálculo das exigências nutricionais.  

 Pré-Parto Pós-Parto 

Idade (meses) 23 25 

Peso Vivo (kg) 55 48 

Dias de Gestação 120 0 

Escore de Condição Corporal (ECC) 3,5 3,0 

Dias em Lactação 0 30 

Número de Lactações 0 1 

Idade ao Primeiro Parto (meses) 24 - 

Produção de Leite (kg / dia) - 1,5 

Gordura no Leite (%) - 4 

 

Amostras de volumoso e sobras foram coletadas diariamente e armazenadas em 

sacos plásticos à -20 ºC, até completar o período de sete dias, compondo uma amostra 

semanal. Este procedimento foi repetido até o final do período experimental, para 

posterior análise química. Amostras do concentrado foram obtidas quinzenalmente e 

armazenadas em sacos plásticos à -20º C. 

O consumo de matéria seca foi calculado a partir da fórmula: CMS = ((MN capim 

x MS capim + MN concentrado x MS concentrado) / 100 – MN sobras x MS sobras)). 

Onde, MN= matéria natural, MS= matéria seca 

Todos os animais foram pesados e avaliados quanto ao ECC uma vez por semana, 

segundo metodologia desenvolvida por Russel et al. (1969), a partir de uma escala 

biológica de 1 a 5, com sub-unidades de 0,25 pontos, onde 1 representa uma ovelha 

muito magra e 5 muito gorda.  
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Tabela 2 – Ingredientes e composição nutricional das dietas durante os períodos pré e 

pós-parto como porcentagem da Matéria Seca (MS) 

Ingredientes Pré-Parto Pós-Parto 

 % da Matéria Seca 

Capim Elefante Napier 
(Pennisetum purpureum) 

25,13 24,95 

Fubá de Milho  
(Zea mays) 

67,80 51,95 

Farelo de Soja  
(Glycine max) 

5 21,03 

Sal Minerala 2,07 2,07 

Composição  

PB1 % da MS 10,2 16,6 

PDR2 % da PB 7,5 12,4 

PNDR3 % da PB 2,8 4,2 

NEl
4 Mcal / Kg MS 1,78 1,82 

FDN5 % da MS 29,5 29,6 

FDA6, % da MS 13,8 14,6 

NDT7
(1x) , % da MS 73 72 

EE8, % da MS 3,4 3,0 

CNF9, % da MS 52,4 45,4 

Ca10 % da MS 0,4 0,5 

P11 % da MS 0,4 0,4 

a Matsuda Top Line Ovino (Ca: 135 gramas / kg; P: 65 gramas / kg; S: 12 gramas / kg; MG: 6 gramas / kg; 
Na: 107 gramas / kg; Co: 175 miligramas / kg; Cu: 100 miligramas / kg; Fe: 1.000 miligramas / kg; I: 175 
miligramas / kg; Mn: 1.440 miligramas / kg; Se: 27 miligramas / kg; Zn: 6.000 miligramas / kg. 

1PB – Proteína Bruta 
2PDR – Proteína Degradável no Rúmen  
3PNDR – Proteína Não Degradável no Rúmen  
4NEl  -  Energia Líquida  
5FDN – Fibra Solúvel em Detergente Neutro  
6FDA – Fibra Solúvel em Detergente Ácido  
7NDT – Nutrientes Digestíveis Totais (nível de mantença)  
8EE – Extrato Etéreo  
9CNF – Carboidrato não Fibroso  
10Ca – Cálcio  
11P – Fósforo   
1 - 11

 Calculados utilizando os valores do NRC, 2007 

 

Dados relacionados à produção de leite foram obtidos semanalmente através da 

realização do controle leiteiro por meio de pesagem em balança, as amostras de leite 
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foram coletadas logo após cada ordenha (manhã e tarde) sendo realizada uma amostra 

composta para a avaliação da porcentagem de gordura. As análises foram determinadas 

através do aparelho Analisador Ultrasônico Lactoscan, ajustado para o modo leite de 

ovelha.  Na ocasião os cordeiros eram separados das ovelhas na noite anterior a ordenha 

e retornavam ao piquete com as mães após esta. 

Amostras de sangue foram obtidas, uma vez por semana, iniciando 30 dias pré-

parto até 60 dias pós-parto.  A coleta de sangue foram obtidas através da punção da 

jugular, utilizando-se sistema de colheita de tubos vacuolizados com anticoagulante 

(EDTA e fluoreto), sempre pela manhã com os animais em jejum. As amostras com 

anticoagulante foram prontamente resfriadas e mantidas sob refrigeração em isopor 

contendo gelo até a chegada ao laboratório, onde foram centrifugadas a 3.000 rpm por 

15 min para a completa separação do plasma, que foi recuperado com pipetas de 

Pasteur e transferido para um tubo plástico esterilizado, sendo identificado e 

armazenado a um temperatura de -20 C, até serem realizadas as análises bioquímicas.  

Para a determinação da concentração plasmática de glicose, uréia, proteína total, 

albumina e triglicerídeo, utilizaram-se kit comercial da marca Labtest. Para a 

determinação da concentração plasmática de AGNE utilizou-se kit comercial da marca 

Randox®. Todas as análises foram realizadas em analisador bioquímico semi- 

automático modelo Tp Analyzer Basic do Laboratório de Nutrição do Departamento de 

Zootecnia – UFS.  

Para a análise estatística o modelo experimental usado foi o delineamento 

inteiramente casualizado (DIC) com dois grupos (dietas).  Para a análise de variância, 

utilizou-se o método de mínimos quadrados tendo o teste F como base para verificar a 

significância das variáveis estudadas. A análise estatística dos dados foi realizada pelo 

programa de análises estatísticas e planejamento de experimento SISVAR (Ferreira, 
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2011).  Para a comparação das médias foi utilizado o teste de Tukey, onde as aplicações 

dos testes foram feitas ao nível de 5% de probabilidade.   

 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 3 estão sumariadas as médias e desvio padrão para as variáveis 

consumo de matéria seca (CMS), consumo de matéria seca % Peso Vivo (CMS %PV), 

Peso Corporal (PC), Escore de Condição Corporal (ECC). Conforme observado, houve 

diferença significativa (P<0,05) no CMS e CMS (%PV) sendo maior no grupo DC com 

média de 1,49 ± 0,33 kg e 2,83 ± 0,63 %, respectivamente.   

 

Tabela 3- Valores médios e desvios padrões para CMS, CMS (%PV), PC, ECC em 

ovelhas Santa Inês suplementadas com ionóforo no período de transição. 

Variáveis 
Tratamentos 

Valor de P  CV (%) 
DC DM 

CMS1 

(Kg/dia) 
1,49 a ± 0,33  1,10 b ± 0,24  0,0001 38,26 

CMS 

(% PV)2 
2,86 a ± 0,63  2,23 b ± 0,64  0,0003 34,32 

PC 

(Kg)3 
51,04 ± 2,52 49,92 ± 4,30 0,4614 15,69 

ECC4 3,18 ± 0,12 3,14 ± 0,13 0,4268 9,99 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na linha diferem a 5% de probabilidade pelo teste Tuky. 

CMS 1: Consumo de matéria seca; CMS (%PV)2: Consumo de matéria seca (%PV); PC 2: Peso corporal; ECC 4: Escore de condição 

corporal. 

 

O padrão no CMS foi semelhante para ambos os grupos, onde reduziu 

gradativamente nas últimas semanas pré-parto e voltou a aumentar logo após o parto, 

com pico de consumo ao redor de 45 e 60 dias (Figura 1). A maior inibição no consumo 
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ocorre justamente quando aumenta a demanda por nutrientes para suportar o 

crescimento fetal e o início da lactação. Outra possível explicação para o declínio no 

CMS verificado alguns dias pré-parto está associada ao aumento da infiltração de 

gordura no fígado (Bertics et al., 1992; Grummer, 1995).   

As ovelhas do grupo DC aumentaram o CMS a uma taxa maior que o grupo DM, 

com valores de 1,34 e 0,99 kg por semana, respectivamente, entre a primeira e a terceira 

semanas de lactação, apresentando maior consumo na sétima semana, com valores 1,98 

e 1,35. 

 Uma das explicações para a redução do consumo de matéria seca é que a 

monensina atua fisiologicamente na fermentação ruminal aumentando a concentração 

molar do ácido propiônico, reduzindo a relação acetato/propionato. Este efeito 

metabólico da regulação do consumo torna-se concreto com o aumento do fluxo 

hepático de propionato, responsável pelo aumento da concentração de glicose na 

glândula mamária.  

 De acordo com Rodrigues (2000) outra explicação para diminuição do consumo 

para o grupo DM é o aumento do tempo de retenção da MS no rúmen decorrente de 

menor consumo voluntário pelo animal. Oliveira (2003), trabalhando com carneiros, 

observou que a inclusão de monensina na dose de 28mg/kg MS consumida, diminuiu 

significativamente o consumo de matéria seca. Os ionóforos promovem melhora na 

digestibilidade dos alimentos, dependendo de fatores como, ingestão, o enchimento 

ruminal e taxa de passagem.   

Durante essa fase a concentração sangüínea de muitos hormônios aumenta ou 

diminui drasticamente ao parto e pode ser um potente modificador do consumo. 

Grummer (1995) sugeriu que o estrógeno ou a proporção entre estrógeno e progesterona 

tem uma influência no CMS pré-parto.  
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Figura 1. Mudanças no Consumo de Matéria Seca (CMS) durante o pré e o pós-parto 

em ovelhas da raça Santa Inês. S-3 até S-1 representam semanas relacionadas 

ao pré-parto e S1 até S9 representam semanas relacionadas ao pós-parto. 

 

O CMS (% PV) durante o período pré-parto foi de 2,12 e 1,50% para os animais 

dos grupos DC e DM, respectivamente. Já no pós-parto, o CMS (% PV) foi de 3,10 e 

2,54%, respectivamente, até 60 dias de lactação. Diversas medidas de manejo 

nutricional têm sido propostas para aumentar a ingestão de nutrientes durante períodos 

críticos no ciclo de produção.  

Com relação ao peso corporal das ovelhas não houve diferença entre os 

tratamentos estudados (P>0,05). Observou-se que a perda de peso corporal foi mais 

acentuada no grupo DM nas primeiras semanas pós parto.  A perda de peso corporal 

observada durante o periparto para o grupo DC e DM foi de 4,49 e 8,84 kg 

respectivamente, esses valores discordam dos achados por Chilliard (1993), que em 

cabras, observou diminuição do peso corporal em torno de 6 kg durante as primeiras 6 a 

12 semanas depois do parto.   

Hübner (2008) relatou que após o parto, o peso é restituído de forma gradativa. 

Esse fato não ocorreu no presente estudo e o peso das ovelhas foi diminuindo ao longo 
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do início da lactação para o grupo DM (Figura 2). Após 60 dias de lactação, mesmo 

com a perda de peso, as ovelhas apresentavam peso ideal de reprodução recomendado 

para raça (40 kg). 

Com base em estudos do metabolismo do tecido adiposo, Morand-Fehr et al. 

(1987) sugeriram que cabras perdem em torno de 1 kg de peso vivo por semana no 

primeiro mês no pós-parto e 0,5 kg/semana no mês posterior. Neste estudo, os animais 

do grupo DC ganharam 0,15 kg/semana, enquanto que os animais do grupo DM 

perderam 0,95 kg por semana no primeiro mês pós-parto, seguido por um ganho médio 

semanal de 0,28 e 0,21 kg respectivamente no segundo mês de lactação. A extensão da 

perda de peso no pós-parto varia amplamente, sendo afetada por vários fatores, 

particularmente o nível de produção de leite e o consumo de energia pós-parto 

interferem.  

Na Figura 2 estão sumariadas as médias do peso corporal (Painel A) e a 

mobilização do peso corporal (Painel B) nas três semanas pré-parto, no dia do parto e 

nas nove semanas pós-parto, em razão das dietas utilizadas. 
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Figura 2. Mudanças no peso corporal (Painel A) e mobilização do peso corporal (MPC) 

(Painel B) durante o pré e o pós-parto em ovelhas Santa Inês.  S-3 até S-1 

representam semanas relacionadas ao pré-parto e S1 até S9 representam 

semanas relacionadas ao pós-parto. 

 
Em relação ao ECC das ovelhas, não houve diferença entre os tratamentos 

estudados (P>0,05). Na Figura 3 estão sumariadas as médias de ECC (Painel A) e 

MECC (Painel B) nas três semanas pré-parto, no dia do parto e nas nove semanas pós-

parto, em razão das dietas utilizadas. Em todos os animais, o ECC mudou rapidamente 

após o parto, porém manteve-se estável no decorrer da lactação. Essa diminuição foi 

verificada até, aproximadamente, a terceira semana de lactação, quando então se 

estabilizou. No presente trabalho, o escore da condição corporal ficou dentro do ideal 

para considerado para a reprodução (3) nos tempos finais de lactação (Figura 3). 

A 

B 
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Figura 3. Mudanças no escore de condição corporal (ECC) (Painel A) e mobilização no 

escore de condição corporal (MECC) (Painel B) durante o pré e o pós-parto 

em ovelhas Santa Inês. S-3 até S-1 representam semanas relacionadas ao pré-

parto e S1 até S9 representam semanas relacionadas ao pós-parto. 

 

A diminuição do ECC estão dentro dos valores normais citados pelo NRC (2007) 

durante o período de transição, os quais variam de 0,5 – 1,0 unidade. Esses dados estão 

corroborando com Ribeiro (2004), que durante a gestação e a lactação há um declínio 

no peso corporal e ECC em ovelhas gestantes. De acordo com Araújo et al. (2010), a 

mobilização do tecido corporal reflete na perda de ECC e de peso, de forma gradual e 

acentuada quanto maior for o déficit energético. 

A 

B 
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Após o parto, as ovelhas alimentadas com a DM apresentaram maior mobilização 

de reservas corporais nas três primeiras semanas de lactação, possivelmente devido à 

maior produção de leite das ovelhas deste grupo, ocorrendo posteriormente 

estabilização na MPC e na MECC, coincidindo com o aumento no consumo de MS 

verificado a partir da terceira semana pós-parto. No entanto, os animais submetidos à 

DC apresentaram mobilização de reservas corporais menos intensa nas três primeiras 

semanas de lactação. 

Em razão destes resultados, as ovelhas submetidas à dieta controle apresentaram 

ECC e MECC ao final do período experimental 3,18 ± 0,12 e -0,07 ± 0,11, enquanto as 

submetidas à dieta monensina exibiram ECC e MECC de 3,14 ± 0,13 e -0,07 ± 0,13 

respectivamente. 

Alguns autores relatam que a condição corporal influencia o ganho ou perda de 

peso dos animais e que a recuperação das perdas ocorre mais rapidamente nos animais 

de baixa condição corporal ao parto (Garnsworthy & Topps, 1982). Honhold et al. 

(1989), avaliando o escore da condição corporal em caprinos, mencionaram que 

mudanças na condição corporal foram correlacionadas a mudanças de peso corporal 

(P<0,01). 

Os resultados de desempenho produtivo estão descritos na Tabela 4, onde se 

encontram a análise de variância das características associadas à produção e composição 

do leite (PL, PLC, Gkg e G%). Foi observado diferença significativa (P<0,05) para as 

variáveis PL e PLC, apresentando maior produção no grupo DM. A produção foi afetada 

pelo tempo, sendo observada maior produção no primeiro mês de lactação para ambos 

os grupos estudados. Foi observada maior produção de leite na primeira semana de 

lactação, onde os animais dos grupos DC e DM produziram 1,03 e 1,32 kg de leite/dia 

respectivamente (Figura 4). 
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Tabela 4 – Característica (média e desvio padrão) de produção de leite (PL), 

produção de leite corrigida a 3,5% de gordura (PLC), porcentagem de 

gordura (G%) e produção de gordura (Gkg) em função dos tratamentos 

Variáveis  
Tratamentos  

Valor de P  CV (%) 
DC DM 

PL (kg/d) 0,78b ± 0,13 0,92 a ± 0,25 0,0318 31,60 

PLC (kg/d) 0,83 b ± 0,28 1,03 a ± 0,41 0,0354 39,16 

G% (%) 3,76 ± 1,07 4,23 ± 0,88 0,1683 33,50 

Gkg (kg) 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,02 0,0626 48,41 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na linha diferem a 5% de probabilidade pelo teste Tukey. 

 

Foram observados aumentos de produção de leite, com e sem correção, (P<0,05) 

para as ovelhas suplementadas com monensina sódica nas rações. A utilização de 

monensina sódica na ração resultou em melhor desempenho do que as ovelhas 

submetidas à ração controle, produzindo em média 0,19kg de leite/dia a mais em 

relação ao grupo controle. Como houve menor consumo e maior produção de leite para 

a ração contendo monensina sódica, foi observado melhor eficiência alimentar. 

 Durante os primeiros 60 dias de lactação, a PL média para os grupos DC e DM 

foram de 0,78 ± 0,13 e 0,92 ± 0,25 Kg por dia, respectivamente, os animais do grupo. A 

produção total para os grupos DC e DM durante os 60 dias de lactação foi em média 

43,66 e 55,71kg de leite/animal. Este aumento na produção pode ser devido à maior 

aporte de energia verificada para as ovelhas suplementadas com ionóforo.  

Não houve efeito da utilização das rações experimentais sobre a porcentagem de 

gordura no leite (G%) não diferindo (P>0,05) entre os tratamentos. As médias finais da 

G% aos 60 dias de lactação foram 3,76 ± 1,07 e 4,23 ± 0,88 % para os animais dos 
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grupos DC e DM respectivamente (aumento de 0,65%), enquanto que as médias da 

produção de gordura foram de 0,03 ± 0,01 e 0,03 ± 0,02 kg/d para os grupos DC e DM. 

Ramanzin et al. (1997) observaram que a utilização de monensina não casou 

qualquer efeito no teor de gordura e proteína do leite. Os teores de gordura do leite 

diminuíram quando vacas em lactação foram suplementadas com monensina, nos 

trabalhos de Ruiz et al. (2001) e Broderick (2004). Em estudos nos quais a monensina 

reduziu os teores de gordura e proteína do leite paralelamente houve aumento 

expressivo na produção de leite, sugerindo assim que o efeito de diluição foi em parte 

responsável pelas mudanças na composição do leite (Phipps et al., 2000).  
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Figura 4. Produção de Leite nos primeiros 60 dias de lactação para ovelhas Santa 

Inês. S1 até S9 representam semanas após o parto. 

 

De acordo com Hassan (1995) o pico de produção de leite das ovelhas ocorre 

aproximadamente na terceira semana de lactação e então diminui até a 15ª semana. 

Ochoa-Cordero et. al., (2002), relata que o pico de produção em ovelhas é alcançado 
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entre a terceira e a quinta semanas de lactação. Neste estudo, as ovelhas não 

apresentaram pico de lactação, a curva foi linear decrescente.  

Não houve efeito (P>0,05) da adição de monensina sódica nas rações sobre o 

perfil metabólico dos animais, apresentando valores semelhantes para as concentrações 

dos metabólitos sanguíneos: glicose, proteína total, uréia, albumina, triglicerídeo e 

AGNE. O resumo das médias das características associadas ao perfil metabólico estão 

sumariados na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Valores dos constituintes do perfil metabólico em ovelhas da raça Santa Inês 

no período de transição 

Variáveis 
Tratamentos 

Valor de P  CV (%) 
DC DM 

Glicose 

(mg/dl) 
71,90 ± 8,23 67,31 ± 6,39 0,2463 19,22 

Proteína total 

(g/dl) 
7,10 ± 0,44 7,67 ± 0,55 0,0663 14,11 

Albumina 

(g/dl) 
3,70 ± 0,34 3,48 ± 0,43 0,3206 20,59 

Uréia 

(mg/dl) 
38,76 ± 10,93 40,38 ± 10,81 0,7594 45,70 

Triglicerídeo 

(mg/dl) 
21,74 ± 4,57 23,57 ± 4,49 0,4967 40,58 

AGNE 

(mmol/l) 
0,35 ± 0,18 0,48 ± 0,33 0,0999 64,20 

Não houve diferença estatística nos parâmetros acima (P >0,05). 
 
 

Mesmo não se observando efeito (P>0,05) para níveis de glicose plasmática, os 

mesmos se mostraram elevados para todas as rações, estando de acordo com os valores 

de referência relatados por Kaneco, Harvey e Bruss (1997), que citaram que os níveis 

séricos de glicose para ovelhas encontram-se entre 50 a 80 mg/dl. Menores 
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concentrações séricas de glicose foram encontradas no grupo DM, sendo decorrentes do 

maior aporte desse metabólito pela glândula mamária para obtenção de energia e síntese 

da lactose. Segundo Ingraham e Kappel (1988), a concentração sérica de glicose 

apresenta correlação negativa com a produção de leite, desta forma os animais do grupo 

DM que apresentaram maior produção foram os que tiveram menores concentrações 

plasmáticas de glicose. 

A alteração no perfil fermentativo ruminal causada pelo uso de monensina pode 

aumentar a concentração de propionato no rúmen, estimulando a gliconeogênese e 

elevando os níveis de glicose plasmática. Porém, tal fato não ocorreu para os níveis de 

monensina utilizados neste experimento. 

A síntese das proteínas está diretamente relacionada com o estado nutricional do 

animal, os valores das concentrações séricas das proteínas totais encontraram-se dentro 

dos valores de referência definidos por Kaneco, Harvey e Bruss (1997), de 6,0 a 7,9 

g/dl, isto quer dizer que os animais tiveram suas necessidades de proteínas atendidas 

durante o período experimental. 

Em relação à albumina os valores mantiveram-se elevados (média 3,59), sendo 

que de acordo com Kaneco Harvey e Bruss (2008) os valores devem estar entre 2,4 a 

3,0 g/dl. Estes resultados podem ser justificado por conta da boa condição corporal dos 

animais estudados, pois segundo Caldeira (2005), a albumina é um indicador de longos 

períodos de restrição protéica, sendo um fator relacionado ao processo alimentar.  

Em relação aos níveis de uréia no soro, apresentaram-se de acordo com os valores 

descritos por González & Silva, (2003) que são 24-60mg/dl. De acordo com Duffield et 

al. (2008), a adição de monensina na ração de vacas em lactação pode aumentar os 

níveis de uréia plasmática em 6%. As concentrações de uréia mais altas podem ser 

resultado de maior concentração de proteína não degradada no rúmen (PNDR) 
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chegando ao intestino delgado. A monensina causa redução na degradação da proteína 

no rúmen, provendo mais PNDR ao intestino delgado. Desta forma, aminoácidos não-

essenciais são absorvidos no epitélio intestinal e podem ser utilizados como substrato 

para a gliconeogênese, onde a deaminação subseqüente destes aminoácidos resultam em 

maiores concentrações de uréia no soro. 

Não houve efeito (P>0,05) das dietas experimentais sobre os níveis de 

triglicerídeo, onde segundo Kaneco Harvey e Bruss (2008), os valores de referência são 

9–30mg/dl. Essa variável está relacionada à fisiologia de mobilização de reservas 

corporais dos animais ao longo da lactação e produção de leite. 

O início da lactação é um período crítico no déficit energético, desta forma inicia-

se o processo de mobilização do NEFA, que por sua vez se dá pelo através da lipólise 

dos triglicerídeos nos adipócitos, que são os lipídeos mais abundantes no organismo. 

Assim fica claro que os níveis séricos plasmáticos de AGNE têm relação direta com o 

processo de lipólise que ocorre no tecido adiposo. Dessa forma, variações nos níveis 

plasmáticos de AGNE ocorrem em resposta a mudanças no balanço energético do 

animal. O aumento dos níveis séricos de AGNE tem sido verificado em situações de 

BEN.  

Contreras et al. (2000) relataram que valores superiores a 0,08 mmol/l, para 

AGNE indica mobilização de gorduras em ovinos e estando os valores entre 0,36 ± 0,10 

e 0,78 ± 0,66 mmol/l, indica um balanço energético negativo. Conforme os achados 

deste estudo os animais do grupo DM apresentaram valores 0,48 ± 0,33, estando acima 

do relatado por Contreras, 

Uma explicação para elevação do AGNE pode estar relacionada à maior produção 

de leite dos animais deste grupo. De acordo com Pogliani & Birgel Jr. (2007) os ácidos 

graxos livres são outra fonte energética, o valor encontrado nesta pesquisa pode ser 
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consequência da alta porcentagem de lipólise que ocorreu no primeiro mês de lactação, 

onde os animais mobilizaram suas reservas corporais para manter os níveis glicêmicos 

normais. 

 
  

Conclusão 

De acordo com os resultados observados neste estudo, a utilização de monensina 

dietética na ração de ovelhas durante o período de transição reduziu o CMS e melhorou 

a produção de leite dos animais, em contrapartida esses animais se encontravam em 

déficit de energia de acordo com o perfil metabólico. 
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