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RESUMO Este trabalho foi desenvolvido com 0 objec-
tive de estudar a durac;ao do periodo de anes

Ira pes-parto, em ovelhas da ra 't 8 Churra Galega 
Braganc;ana, com dais niveis diferentes de condic;:ao 
corporal no ultimo tere;:a da gesta'tBo - 2,5 e 2,0. Neste 
sentido, na c idade de Bragan tra (latitude 41 0 49' N, longitude 
60 40' W e altitude 720 metros), mais precisamente na 
Quinta de Santa Apol6nia, pertencente a Escola Superior 
Agraria de Braganlfa, urn grupo de quarenta ovelhas da 
ralfa Churra Galega Braganyana com 2 a 3 anos de idade fei 
escolhido para a realizac;:ao deste estudo. Durante 0 ultimo 
terc;:o da gestac;:ao, vinte destas ovelhas apresentaram uma 
condic;:ao corporal de 2,5 e as restantes vinle urna condic;:ao 
corporal de 2,0. 
No conjunto das ovelhas estudadas, a durat;,:ao do intervalo 
medio de dias observado entre 0 parto e a primeira 
elevac;:ao das concentrac;:6es plasmatic as de progesterona 
pas-parto (P>0,5ng/ml) foi de 21 ,1 % 4,2. Apenas 5% das 
ovelhas estudadas manifestaram cio 2 e 4 dias antes da 
primeira sub ida da concentrac;:ao plasmcHica de proges
terona pas-parto (25,0 ± 4,2 dias pas-parto). Sete e meio 
porcento das ovelhas avaliadas realizaram cios anovu
latarios. De entre os varios para metros analisados, com 0 
intuito de estudar a durac;:ao do periodo de anestro pas
parto em ovelhas da rac;:a Churra Galega Braganc;:ana, 
apenas a durac;:ao da primeira fase lutea pas-parto foi 
significativamente afeclada pela condic;:ao corporal 
apresentada par estas f€~meas quando do parto. 

SUMMARY The main aim of thi s paper was to study 
the postpartum anoestrus in Churra Galega 

Braganc;:ana ewes with two different levels of body scores at 
the last third of the pregnancy period - 2.0 and 2.5. The 
present study was performed in Braganc;:a (latitude 41 !! 49' 
N, longitude 60 40' Wand altitude 720 meters), at t he 
Agrarian Superior School farm of Sta Apolania . Forty adult 
(2-3 years old) Churra Galega Braganc;:ana ewes were 
initially selected to this study. During the last third of ges
tation, twenty of these ewes presented a constant body 
score of 2.5 and the other twenty of 2.0. 
The mean interval between lambing and the fi rst postpartum 
increase in the plasmatic concentration of progesterone 
(P>0.5 ng/ml) was of 21 .1 ± 4.2 days. Only 5% of all the ewes 
showed heat 2 to 4 days before the first postpartum 
increase in the plasmatic concentration of progesterone 
(25.0 ± 4.2 days postpartum). A small percentage (7.5%) of 
ewes presented an anovulatory first heat. From all the studied 
parameters, the length of the first luteal phase was the only 
one significantly affected by the body score presented by 
the ewe at lambing. 

RESUME Le but de ce travail est I'etude de la duree de 
I'an cestrus post-parIum des feme lies ovines 

de race Churra Galega Braganc;ana, a deux niveaux d'etat 
corporel - 2,5 et 2 - au dernier tiers de la gestation. Pour la 
realisation de ceUe etude, dans la ferme de Sta Apolania , 
appartenant a I'Ecole Superieure Agricole de Braganc;a, 
dans la Ville de Braganc;:a (latitude 41 0 49' N, longitude 6!! 40' 
W, a 720 metres au-dessus Ie niveau de la mer), a ete choisi 
un group de 40 brebis agee de deux a trois ans. Au dernier 
tiers de la gestation, vingt de ces brebis presentaient un 
etat corporel de 2,5, les autres vingt brebis presentaient un 
etat corpore I de 2. 
Dans I'ensemble des brebis etudiees, la duree moyenne de 
I'ecart verifie entre la mise bas et la premiere elevation des 
concentrations plasmatiques de progesterone post-parium 
etait 21,1 ± 4,2 jours. Seulement 5% des brebis etudiees 
presentaient les chaleurs deux et quatre jours avant la pre
miere elevation des concentrations plasmatiques de prOR 
gesterone post-partum (25,0 ± 4,2 jours apres la mise bas); 
7,5% des brebis ont presente des chaleurs an ovulatoires. 
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Par mis les differents parametres etudies, avec I'objectif de 
verifier la duree de ,'anoestrus post~partum des brebis de la 
race Churra Galega Braganryana, seulement la duree de la 
premiere phase luteal post-partum a etc significativement 
influencee par I'etat corpore] de ces femelles, a la mise-bas. 

INTRODUCAo 

Um dos facto res limitantes do desenvolvimento 
de programas acelerados de produ,ao ovina rela
ciona-se com a dura,ao do periodo de anestro 
pas-parto (GONZALEZ e MURPHY, 1988 e 
BETTENCOURT e OLIVEIRA, 1993). De entre os 
varios facto res capazes de influenciar a dura,ao 
deste periodo encontra-se 0 estado nutricional da 
ovelha (KHALDI, 1984, SHORT et al., 1990, 
BETTENCOURT e OLIVEIRA, 1993 e FORCADA 
MIRANDA et al., 1994). 

Segundo STABENFELDT e EDQVIST (1984),0 
regime alimentar e, juntamente com 0 estado de 
lacta,ao, um dos facto res que mais afecta a 
dura,ao do anestro pas-parto. Se para alguns 
autores, 0 regime alimentar praticado durante a 
fase final da gesta,ao e 0 que maior ac,ao exerce 
sobre a dura,ao do anestro pas-parto, para outros 
este papel cabe a alimenta,ao fornecida apas 0 
parto. Contudo, WRIGHT et al. (1992) afirmam 
haver necessidade de conjugar correctamente os 
factores nutricionais antes e apas 0 parto, caso se 
pretenda reduzir mais eficientemente a dura,ao do 
periodo de anestro pas-parto. A medio prazo, 
parece ser importante uma alimenta,ao equilibrada, 
particularmente no que concerne a energia (Gunn, 
1984; citado por VAZ, 1987). Para Wiltbank et al. 
(1962) e McClare (1972) (citados por VAZ, 1987), 
a ingestao energetica parece desempenhar um 
papel mais importante sobre a manuten,ao das 
aptidoes reprodutivas do que a ingestao proteica. 

Eo geralmente aceite que as condi,oes corpo
rais de 2,5-3,0 sao favoraveis a consecu,ao da 
actividade reprodutiva nos ovinos. Neste sentido, 
decidimos estudar a dura,8.o do periodo de anestro 
pas-parto, em ovelhas da ra,a Churra Galega 
Bragan,ana, com dois niveis diferentes de 
condi,ao corporal ao longo do ultimo ter,o da ges
ta,ao - 2,5 (valor mais baixo do intervalo anterior
mente referido) e 2,0 (ligeiramente inferior ao valor 
minimo do intervalo antes mencionado). 

MATERIAL E METODOS 

Este estudo foi realizado na cidade de 
Bragan,a (latitude 41 0 49' N, longitude 6° 40' W e 
altitude 720 metros), mais especificamente na 
Quinta de Santa Apolania, pertencente a Escola 
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Superior Agraria de Braganya (ESAB), entre os 
meses de Setembro de 1998 e Janeiro de 1999. 

Animais 

Um grupo de quarenta ovelhas da ra,a Churra 
Galega Bragan,ana, todas elas cobertas por 
monta natural (sem terem side submetidas a qual
quer tratamento hormonal) e que pari ram sem 
qualquer problema, foi utilizado na realiza,ao 
deste ensaio. No inicio do ultimo ter,o da ges
ta,ao, vinte destas ovelhas apresentavam uma 
condi,ao corporal (CC) de 2,5 - lote A - e as 
restantes vinte uma CC de 2,0 - lote B. 

Entre as ovelhas que apresentavam uma CC de 
2,5, 13 tinham dois anos de idade e 7 tres anos. 
Todas as ovelhas que apresentavam uma CC de 
2,0 tin ham dois anos de idade. Esta diferen,a era 

estatisticamente significativa (X'=42,4; PSO,OOOI). 
Durante 0 ultimo ter,o da gesta,ao, a fim de 

manter inalteravel a CC, as ovelhas do lote A foram 
alimentadas ad libitum com feno de prados natu
rais e uma media de 350-400 9 de alimento con
centrado comercial, enquanto que as ovelhas do 
lote B foram alimentadas ad libitum com feno de 
prados naturais e 100-150 9 de alimento concen
trado comercial. Ap6s 0 parto, todas as ovelhas 
foram alimentadas ad libitum com feno de prados 
naturais e 350-400 9 de alimento concentrado 
comercial. A alimenta,ao das ovelhas foi sempre 
feita em grupo. 

Todas as ovelhas utilizadas neste ensaio 
pari ram entre 27 de Novembro e 25 de Dezembro 
de 1998. Neste trabalho, 0 numero de partos sim
ples e duplos foi diferente nos dois lotes: A - 20 

simples vs. B - 18 simples e 2 duplos (X'=10,5; 
PSO,OI). 0 numero relativo de borregos e de bor
regas nascidos mostrou-se estatisticamente igual 
nos dois lotes: A-II machos e 9 femeas VS. B - 15 

machos e 7 femeas (X'=3,6; P>0,05). 
Durante todo este estudo, os borregos foram 

mantidos junto das ovelhas. 

Determina,8o do peso e da condi,8o corporal 

Pouco tempo apas a expulsao das placentas, 
as ovelhas foram pesadas numa balan,a com 
jaula (sensibilidade minima de 100 g). 
Posteriormente, as pesagens foram feitas sema
nalmente. 

Todas as semanas, durante a realiza,ao deste 
trabalho, a condi,ao corporal das ovelhas foi deter
minada de acordo com a tecnica de RUSSEL 
(1969), a qual emprega uma escala que varia entre 
1 (extrema magreza) e 5 (obesidade); neste traba
Iho utilizamos intervalos de 0,5. 
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Determinar;:iio do estado tisiologico das ovelhas 

Apas 0 parto, com 0 intuito de estudar a activi
dade ova rica das ovelhas foi feita, duas vezes por 
semana (segundas e quintas-feiras), pela manha, 
uma recolha de sangue, com 0 auxilio de tubos de 
ensaio vacuonizados e heparinizados, at raves da 
punyao da veia jugular. Apas a centrifugayao do 
sangue, a 3.000 r.p.m., durante 15 minutos, 
procedeu-se a separayao do sobrenadante, ou 
seja, do plasma sanguineo. A tecnica de RIA 
utilizada na determinayao dos niveis plasmaticos 
de progesterona foi a indicada pelo fabricante dos 
"kits" ("Diagnostic Products Corporation"). Os coe
ficientes medios de variayao inter e intra-ensaio 
foram, respectivamente, de 9,2 e 4,3%. 

A recolha das amostras de sangue comeyou a 
ser fei ta, no maximo, 4 dias apas 0 parto. 
Considerou-se que as ovelhas se encontravam no 
periodo de anestro pas-parto, ate ao momenta em 
que os niveis plasmaticos de progesterona se ele
varam, pela primeira vez, acima dos 0,5 ng/ml 
(MASCARENHAS et al., 1985, BARBAS et al., 
1987 e BETTENCOURT e OLIVEIRA, 1993). 

As fases luteas foram consideradas de curta 
durayao, normal ou persistente, consoante os 
niveis plasmaticos de progesterona se mantiveram 
elevados durante 3-7 dias, 8-15 dias ou :0,16 dias, 
respectivamente (adaptado de BETTENCOURT e 
OLIVEIRA, 1993). 

DeteCf;:iio dos cios 

Antes de pari rem , as ovelhas estiveram 
alojadas num recinto contiguo a outro, no qual 
estavam alojados duas dezenas de carneiros 
inteiros; a dividi-Ios estava apenas um pequeno 
muro. 

Com 0 intuito de se proceder a identificayao 
das femeas em cio, equiparam-se dois carneiros 
vasectomizados (atraves da ablayao de uma 
pequena pOryaO do canal deferente) com arneses 
marcadores. A identificayao das marcayoes foi 
feita duas vezes por dia (logo pel a manha e ao tim 
da tarde). Os carneiros permaneceram junto das 
ovelhas durante todo 0 ensaio. 

Analise estatistica 

Com 0 objectiv~ de identificar diferenyas esta
tisticamente significativas entre alguns parametros 
efectuaram-se analises de variancia segundo 0 

teste de Bonferroni/Dunn (DUNN, 1961). Com 0 

intuito de se estabelecerem relayoes entre alguns 
parametros foram feitas analises de correlayao e 
regressao (STEEL e TORRIE, 1980). Com 0 fim de 
se compararem frequencias, utilizou-se 0 teste de 

x' (SNEDECOR e COCHRAN, 1980). Os dados 
foram express os em Media ± Desvio Padrao. 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

Imediatamente apas 0 parto, as ovelhas em 
estudo apresentavam um peso corporal medio de 
45,0 ± 4,0 kg. Nesta altura, 0 peso das ovelhas do 
lote A era estatisticamente superior ao das ovelhas 
do lote B (P:O 0,05) (Tabela I). Nem a idade das 
ovelhas, nem 0 numero de crias geradas afec
taram significativamente 0 peso das ovelhas logo 
apas 0 parto (P>0,05). 

Tabela 1- Peso corporal e CC das ovelhas dos dais loles, quan
do do parta e da primeira subida das concentrag6es 
plasmaticas de progesterona (PSCPP) 

Pano 
Lote Peso corporal 

A 46,8±4Y 
Il 43,2:i4.Sb 

8=8, para P>O,05 (entre linhas) 
aotb, para P:SO,05 (entre lin has). 

pscpp 

CC Peso corporal CC 
2,5:i-O,O 45,3±4,S' 2,3+0)' 
2,O±O,O 43,6±5,S' 2,2±O,4' 

Entre 0 parto e a primeira subida da concen
trayao plasmatica de progesterona (PSCPP), as 
ovelhas do lote A perderam peso enquanto que as 
ovelhas do lote B ganharam (-69 ± 118 vS. 29 ± 129 
g/dia; P:OO,05). De acordo com estes resultados, 
em ambos os lotes, entre 0 parto e a PSCPP, a 
variayao de peso das ovelhas analisadas foi muito 
heterogenea. Contudo, a melhoria das condiyoes 
alimentares pas-parto das ovelhas do lote B perm i
tiu-Ihes aumentar de peso (apesar de estarem em 
lactayao), embora este aumento nao tenha tido 
qualquer significado estatistico (P>0,05). Pelo 
contrario, as ovelhas do lote A perderam peso, 
ainda que essa perda tenha side igualmente esta
tisticamente nao significativa (P>0,05). A variayao 
encontrada no peso das ovelhas dos dois lotes nao 
foi influenciada pela idade das ovelhas ou pelo 
numero de crias amamentadas (P>0,05). Assim, 
em ambos os lotes, 0 efeito negativo do aleita
mento sobre 0 peso das ovelhas revelou-se nao 
significativ~, facto que em nosso entender se rela
ciona com a baixa capacidade de ingestao de leite 
normal mente apresentada pelos borregos nas 
primeiras semanas de vida. 

Aquando da PSCPP, as ovelhas estudadas 
apresentavam um peso corporal medio de 44,6 ± 

5,1 kg. Nesta altura, as diferenyas de peso encon
tradas entre as ovelhas dos dois lotes eram esta
tisticamente nao significativas (P>0,05) (Tabela I). 
A idade das ovelhas, a sua perda diaria de peso ou 
o numero de crias amamentadas nao influencia-
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ram significativamente este parametro (P>0,05). 
No momenta da PSCPP, as ovelhas do lote A apre
sentavam uma CC media estatisticamente igual a 
das ovelhas do lote B (P>0,05). Esta aproxima9ao 
dos valores medios da CC das ovelhas dos dois 
lotes esta certamente relacionada com a 
diminui9ao de peso observada entre as ovelhas do 
lote A e 0 incremento de peso registado entre as 
ovelhas do lote B. 

Fim do anestro fisiolagico pas-parto 

Entre todas as ovelhas estudadas, a dura9ao 
do intervalo medio de dias observado entre 0 parto 
e a PSCPP foi de 21,1 ± 4,2. A diferen9a observa
da entre lotes mostrou-se estatisticamente na~ 
significativa: A - 20,8 ± 3,8 vs. B - 21,4 ± 4,6 dias 
(P>0,05). A curta dura9ao deste intervalo parece 
indicar que os meses de Novembro a Janeiro na~ 
constituem um periodo do ana desfavoravel a 
actividade ciclica das ovelhas Churras Bragan
I'anas. 

A dura9ao deste intervalo correlacionou-se 
tanto com 0 peso das ovelhas apresentado imedia
tamente apas 0 parto (r=0,317; P<;0,05), como com 
o peso apresentado pelas mesmas aquando da 
PSCPP (r=0,376; P<;0,05). Contudo, a expressivi
dade destas correla90es mostrou-se muito baixa 
(10,0% vs. 14,1%). A dura9ao do intervalo parto
PSCPP nao variou significativamente em fUnl'80 
da CC apresentada pelas ovelhas no ultimo terl'o 
da gestal'ao au aquando da PSCPP (P>0,05). Na 
verdade, porque os niveis de CC iniciais eram 
muito praximos e como, apas 0 parto, as femeas 
dos dois lotes convergiram para niveis de CC esta
tisticamente iguais, pensamos nao ser de estran
har que tenha sido estatisticamente igual a 
dura980 media do periodo de anestro pas-parto 
das ovelhas dos dois lotes. A idade das ovelhas, a 
sua perda diaria de peso ou 0 numero de crias 
amamentadas nao afectaram significativamente a 
dural'ao deste intervalo (P>0,05). 

Tabela II - Difereny8s percentuais entre lales relativamente a 
durayao da primeira fase IlHea 

DurafYao fase llitea Lote A Lote B 

" " Curta 5,3% 10,0% 

Normal 52,6%;1. 30,0%b 

" c 

Persistente 42,1% 60,0% 

a~b, para PSQ,01; ate, para P~O,05 (entre colunas). 

A percentagem relativa de ovelhas que apre
sentaram uma primeira fase lutea de dura9ao 
curta, normal ou persistente variou em fun9aO do 

lote a que estas pertenciam (X'=11 ,2; para P<;0,01) 
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(Tabela II ). Enquanto que no lote A, 52,6% das 
ovelhas apresentaram uma primeira fase lutea de 
dural'aO normal, no lote B a percentagem de 

ovelhas que a fizeram foi de 30,0% (X'= 7,4; para 
P<;0,01). Se a percentagem de ovelhas que 
apresentaram uma primeira fase lutea de curta 
dural'ao foi estatisticamente igual nos dois lotes 

(X'=1,9; para P>0,05), no que se refere a percen
tagem de ovelhas que apresentaram uma primeira 
fase lutea persistente esta mos"",,ou-se estatistica-

mente maior entre as ovelhas do lote B (X'=6,5; 
para P<;0,05). De entre os varios parametros ana
lisados, com a objectiv~ de estudar a dural'ao do 
anestro pas-parto em ovelhas da ra9a Churra 
Galega Bragan9ana, apenas a dura9ao da 
primeira fase lutea pas-parto foi significativamente 
afectada pela CC apresentada por estas femeas 
no ultimo ter90 da gestal'ao. Como, de um modo 
geral, as ovelhas nao apresentam cio durante 0 
primeiro cicio estrico pas-parto, na pratica, a pro
dU9ao de corpos luteos persistentes traduz-se num 
atraso mais ou menos significativo da ocorrencia 
da primeira cobri9ao. 

A dural'ao da primeira fase lutea na~ foi altera
da pela idade das ovelhas, pelo seu peso corporal 
no inicio do estudo ou aquando da PSCPP, pela 
sua perda diaria de peso, pelo numero de crias 
amamentadas ou pelo intervalo parto - primeiro 
aumento da concentra98.0 plasmEitica de proges
terona (P>0,05). 

Fim do anestro comportamental pas-parto 

Segundo BETTENCOURT e OLIVEIRA (1993), 
em bora a primeira ovula9ao pas-parto ocorra pre
cocemente, ela nao e geralmente acompanhada 
de cio. No nosso ensaio, apenas 5,0% (n=2) das 
ovelhas de ambos os lotes apresentou cio 2 e 4 
dias antes da PSCPP (25,0 ± 4,2 dias pas-parto). 

Para Shirar et al. (1989) (citados por BETTEN
COURT e OLIVEIRA, 1993), a primeira ovula9ao 
pas-parto acompanhada de cio esta geralmente 
associ ada a uma fase lutea de curta durayao. No 
presente estudo, as duas ovelhas que manifes
taram cio alguns dias antes da PSCPP apresen
taram uma primeira fase lutea de durayao normal. 

Assim, ainda que os nossos dados pare9am 
contrariar os de Shirar et al. (1989) (citados por 
BETTENCOURT e OLIVEIRA, 1993) nao 0 
podemos afirmar com toda a certeza, uma vez que 
no nosso trabalho 0 numero de ovelhas que mani
festaram cio poucos dias antes da PSCPP foi 
muito reduzido. 

Neste ensaio, 7,5% das ovelhas (Iote A - 5,0% 

vs. lote B-1 0,0%: X' =1 ,8; P>0,05) manifestou cio 
9 a 14 dias antes de se detectar a PSCPP. Na 
bibliografia consultada, a ocorrencia de cios 
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anovulatorios so foi referida por FAHMY e 
DUFOUR (1986) , THIMONIER (1989) e CORREIA 
(1996) em trabalhos que procuravam estudar a 
variayao da actividade reprodutiva sazonal. 
Enquanto que FAHMY e DUFOUR (1986) afirmam 
que este fenomeno se produz em 21 % de ovelhas 
(1/2 Dorset x 114 Leicester x 1/2 Suffolk), 
THIMONIER (1989) observou-o em apenas 1% de 
ovelilas lIe-de-France e CORREIA (1996) em 5,6% 
de ovelhas Churras Braganyanas. A percentagem 
observada por FAHMY e DUFOUR (1986) 
mostrou-se muito superior as verificadas por 
THIMONIER (1989) e CORREIA (1996) provavel
mente porque, para alem de diferenyas geneticas 
e de maneio, 0 ensaio de FAHMY e DUFOUR 
(1986) se desenvolveu entre finais do Outono/ini
cios do Invemo e os de THIMONIER (1989) e 
CORREIA (1996) dizerem respeito a uma media 
anual. De acordo com FAHMY e DUFOUR (1986) 
e THIMONIER (1989), a ocorrencia deste feno
me no permanece inexplicavel. HORTA (1995, 
comunicayao pessoal) considera que este feno
meno esta provavelmente relacionado com 0 

aparecimento de foliculos que se luteinizam antes 
da ovulayao se produzir e que entram em atresia 
muito rapidamente, dificultando a sua identificayao 
atraves de doseamentos de progesterona. Os 
fenomenos de "mal-funcionamento" ova riCO 

produzem-se com maior frequencia durante os 
periodos de anestro e nas fases que os precedem 
e seguem imediatamente. 

CONCLUSOES 

Tendo em conta as condiyoes em que este tra
balho foi desenvolvido, a metodologia empregue e 
os resultados conseguidos, pensamos ser possivel 
tirar 0 seguinte conjunto de conclusoes: 

- No conjunto das ovelhas estudadas, a 
durayao do intervalo medio de dias observado 
entre 0 parto e a primeira elevayao da concen
trayao plasmatica de progesterona pos-parto foi de 
21,1 ± 4,2. 

- Apenas 5% das ovelhas estudadas manifes
taram cio 2 e 4 dias antes da primeira subida da 
concentrayao plasmatica de progesterona 
pos-parto (25,0 ± 4,2 dias pas-parto). Neste estu
do, 7,5% das ovelhas avaliadas realizaram cios 
anovulatorios. 

- Dos varios parametros analisados, com 0 

objectiv~ de estudar a durayao do periodo de 
anestro pas-parto em ovelhas da raya Churra 
Galega Braganyana, apenas a durayao da 
primeira fase llitea pos-parto fo i significativamente 
afectada pela condiyao corporal apresentada pelas 
ovelhas aquando do parto. 
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