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Resumo: A adequada suplementação energética para a fêmea em reprodução é essencial, assim, utilização 

do “flushing” em períodos estratégicos é considerada uma prática de manejo reprodutivo eficiente, onde 

ocorre a estimulação da ovulação, aumento do tamanho dos folículos ovarianos e sobrevivência 

embrionária por meio da melhoria do aporte nutricional fornecido as fêmeas. A avaliação de Escore de 

Condição Corporal é uma forma de se avaliar o estado de condição nutrição do animal, visto que somente 

o peso pode ser ineficiente, considerando que a espécie ovina apresenta grandes variações entre as raças. 

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão sobre a eficiência da utilização de 

suplementação sobre o desempenho reprodutivo de borregas. 
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EFFECT OF SUPPLEMENTATION ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF BORREGAS 

 

Abstract: Adequate energetic supplementation for the breeding female is essential, so using flushing at 

strategic periods is considered an efficient reproductive management practice, where ovulation 

stimulation, ovarian follicle size increase and embryo survival are improvement of the nutritional 

contribution provided to females. The evaluation of Body Condition Score is a way of evaluating the state 

of nutrition status of the animal, since only the weight can be inefficient, considering that the ovine species 

presents great variations between the races. In this context, this work had the objective of reviewing the 

efficiency of the use of supplementation on the reproductive performance of lambs. 
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INTRODUÇÃO 

A produção de ovinos no Brasil é caracterizada em suma maioria por sistemas extensivos de criação, 

tendo como base nutricional a vegetação nativa presente na região. Criados nestas condições, os animais 
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apresentam baixos índices de ganho de peso, altas taxas de mortalidade e baixa eficiência reprodutiva 

(MOREIRA et al., 2008). 

Com a atenção voltada cada vez mais a produção de carne, produtores ovinos tem buscado cada vez 

mais rebanhos com alta produtividade, principalmente no que se refere à reprodução, visando aumentar a 

taxa de parição (número de ovelhas paridas por ovelhas acasaladas), a prolificidade (cordeiros nascidos por 

ovelha), ganho de peso e a taxa de mortalidade (Selaive-Villarroel, 1986). O manejo alimentar visando o 

fornecimento de alimentos que atendem os requerimentos em quantidade e qualidade são práticas utilizadas 

como forma de se reduzir a idade ao abate e melhorar a qualidade dos produtos. 

A utilização do “flushing” em períodos estratégicos é considerada uma prática de manejo 
reprodutivo eficiente, onde ocorre a estimulação da ovulação, aumento do tamanho dos folículos ovarianos 

e sobrevivência embrionária (Bonfim et al, 2014), uma vez que a  disponibilidade de nutrientes é um fator 

regulador fundamental da função reprodutiva na fêmea ovina (Torreão et al., 2008).  

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão sobre a eficiência da utilização 

de suplementação sobre o desempenho reprodutivo de borregas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Reprodução  

Em um sistema de produção, o manejo reprodutivo deve ser um dos principais pontos a serem 

avaliados, visto que, caso este seja realizado de maneira eficiente é capaz de aumentar a produtividade do 

rebanho, elevando o número de cordeiros produzidos por ovelha. 
Ovinos são animais poliéstricos estacionais de dias curtos, ou seja, apresentam cio principalmente 

do verão ao inverno, no entanto, em regiões próximas a linha do Equador onde a variação de luminosidade 

é muito pequena, essa estacionalidade pode não ocorrer, permitindo a ciclicidade o ano todo (Fonseca, 

2006). Mas de modo geral, pode ser dividido em 3 fases: Anaestro (início do inverno ao início do verão), 

Transição (verão) e Acasalamento (final do verão, início do inverno). 

 

  
Figura 1. Variação anual no fotoperíodo, estações do ano e efeito sobre a reprodução de caprinos e 

ovinos. Fonte: Adaptado Biotecnologias Aplicadas à Reprodução de Ovinos e Caprinos, 2014. 

 

O ciclo estral de ovelhas dura em média 17 dias, podendo variar de 14 a 20 dias, devido a diferenças 

raciais, condições fisiológicas, sociais e estresse ambiental (Fonseca et al., 2014). Os ciclos anormalmente 

curtos que ocorrem na transição das estações, podem estar associados com o corpo lúteo (CL) em regressão 

prematura (6 a 7 dias) ou anovulação (Jainudeen et al., 2004).  
O estro em ovelhas ocorre no terço final do ciclo estral (de 24 a 36 horas) (Fonseca et al, 2014), em 

borregas esse tempo pode ser reduzido em até 10 horas. A ovulação espontânea, podendo ser única ou 

múltipla ocorrendo normalmente 24 a 27 horas após o seu início (Jainudeen et al., 2004). 
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Flushing 

A região centro-oeste apresenta os períodos de chuva (verão e primavera) e seca (inverno e outono) 

bem definidos. A estação de monta para ovinos coincide com o período da seca (inverno), época em que os 

animais mais sofrem restrições alimentares devido à escassez de pastagens. 

A utilização de suplementação alimentar em torno de quatro semanas antes e quatro semanas após 

a concepção (flushing) melhora a condição corporal das ovelhas e, consequentemente, aumenta a taxa de 

concepção, de ovulação e a sobrevivência embrionária (Gottardi et al, 2014). No entanto, o flushing deve 

ser bem empregado, pois tanto a subnutrição como a supernutrição contribuem para as perdas reprodutivas 
(Ribeiro, 2003) 

Souza et al. (2011) ao avaliar o efeito da suplementação concentrada no comportamento de ovinos 

Santa Inês mantidas sob pastejo no semiárido, observou que mantidas a suplementação de 1,5% do peso 

vivo, esses animais diminuem o tempo de pastejo e aumentam o tempo de ruminação e consequentemente 

o ganho de peso médio diário 

A relação entre energia x proteína na dieta pré-acasalamento é considerada crítica para a obtenção 

de uma resposta produtiva. Estudos demonstram que a suplementação energética por meio de grãos pode 

aumentara taxa de ovulação, desde que a ingestão de proteína seja acima do limite requerido (Molle et 

al,1995). 

Adequado aporte energético para a fêmea em reprodução é essencial, pois a energia é a principal 

limitante capaz de afetar os processos reprodutivos e sua baixa ingestão por um longo período compromete 
a fertilidade, devido a provocar menores taxas de ovulação que ocasionam a diminuição dos pulsos de LH, 

provavelmente devido a inadequada secreção hipotalâmica de GnRH. Portanto fêmeas com baixa ingestão 

de energia podem não ovular. (Catunda, 2011). 

A insulina atua na reprodução por regular a síntese de neurotransmissores de GnRH e, 

consequentemente, controlar a secreção das gonadotrofinas, principalmente na liberação de LH pela 

hipófise, juntamente aos IGF-I e IGF-II, cujos receptores estão presentes nas células foliculares (Kawauchi 

et al., 2006). A ligação da insulina ao seu receptor resulta em uma série de efeitos metabólicos, sendo o 

mais importante a estimulação do transporte de glicose para o interior das células, utilizada como a principal 

fonte energética para o ovário (Souza et al., 2009). 

 

 Receptor de Insulina 

Antrais iniciais (3-5 mm)  

Oócito +2 

Granulosa +1 
Teca +1 

Antrais Tardios (7-20 mm)  

Oócito +2 

Granulosa +2 

Teca +2 

Corpo Lúteo  

Granulosa +2 

Teca - 

Figura 2: Expressão de receptores de insulina em ovários humanos após a realização da técnica de 

hibridização in situ. Os dados são mostrados como marcação positiva moderada (+2) e positiva fraca (+1). 

Adaptado por Chaves, 2011. 
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Escore de Condição Corporal  

A avaliação de Escore de Condição Corporal (ECC) é uma forma de se avaliar o estado de condição 

nutrição do animal, visto que somente o peso pode ser ineficiente, considerando que a espécie ovina 

apresenta grandes variações entre as raças, podendo ser lanadas ou desladas. Além de outros fatores como 

gestação, período em jejum, ingestão de água, etc. Para que seja garantido eficácia na concepção de ovelhas 

jovens, é indicado que esta alcance 70% do peso adulto, considerando as varáveis citadas acima o ECC é 

uma técnica eficiente para indicar se o animal está apto ou não para desempenhar suas funções reprodutivas 

adequadamente (Gomes et al., 2014). 

Ribeiro et al. (2003) avaliaram a relação existente entre o Escore de Condição Corporal de um 
rebanho ovino no Rio Grande do Sul no momento da estação de monta com a porcentagem de prenhez e 

encontraram que com o aumento do escore de condição corporal, houve aumento da porcentagem de 

prenhez. O grupo constituído por ovelhas com escore 3,0 apresentaram porcentagem de prenhez de 92%, 

enquanto que as ovelhas do grupo com ECC 4,0 apresentaram 98% de prenhez, concluindo que há uma 

relação positiva entre o escore de condição corporal e a prenhez. 

 

Efeito da suplementação concentrada para borregas 

Nogueira et al. (2009) ao avaliar dois níveis de suplementação energética no concentrado de 50% 

e 75% de nutrientes digestíveis totais (NDT), sob a fertilidade de ovelhas mestiças de Santa Inês-

Bergamácia exploradas durante o período seco do ano na região do Alto Sertão de Pernambuco, observou 

índices de fertilidade de 85,7 e 93,7% respectivamente, dados considerados satisfatórios, uma vez que em 
condições naturais, durante a época seca do ano, na região semi-árida do nordeste brasileiro, os resultados 

de fertilidade são inferiores a 65% (Simplício et al., 1990). 

Já Gottardi et al. (2014) com o objetivo de analisar o efeito do flushing, sobre o desempenho 

reprodutivo de ovelhas Morada Nova (MN) e Santa Inês (SI). Esses autores concluíram que o flushing 

resultou em ganho de peso e aumento do Escore de Condição Corporal, o que garantiu a padronização do 

rebanho para a estação reprodutiva e,consequentemente, acarretou em melhor desempenho reprodutivo 

em ambas as raças. O escore de Condição Corporal (ECC) é uma ótima ferramenta reprodutiva que reflete 

a quantidade de tecido muscular e adiposo armazenado no corpo do animal em determinado momento do 

seu ciclo produtivo/reprodutivo, portanto a condição corporal das ovelhas antes, durante e logo após o 

acasalamento influencia diretamente na porcentagem de prenhez e no número de cordeiros nascidos no 

rebanho. (Ribeiro et al.,2003). Devido a isso, o ganho de peso e a melhora do ECC podem melhorar o 

desempenho reprodutivo (Cezar e Sousa, 2006). Assim como o observado por Mori et al. (2006) ao avaliar 
o desempenho reprodutivo de ovelhas submetidas a diferentes formas de suplementação alimentar antes 

e durante a estação de monta observaram que ovelhas sob suplementação apresentaram maiores ganhos 

de peso com relação as não suplementadas, refletindo diretamente no ECC também superiores ao grupo 

não suplementado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A eficiência reprodutiva é considerada uma característica econômica de grande relevância em um 

rebanho. Melhorias nutricionais afetam diretamente aspectos da fisiologia e desempenho reprodutivo na 

fêmea ovina, contribuindo para aumento na vida reprodutiva do animal, com redução a idade a puberdade 

e consequentemente, produção de maior número de cordeiros, com benefícios ao longo de toda cadeia 

produtiva  
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