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RESUMO 

Propõe-se um protocolo de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) para a ovinocultura, em 

consonância com a realidade Sul-Mato-Grossense. São estabelecidas orientações de 

gerenciamento, manejos nutricional, sanitário e reprodutivo, cujos aspectos básicos devem 

refletir em aumento de produtividade, preservação ambiental e na relação social entre 

colaboradores e agentes da cadeia produtiva, visando agregar valor mercadológico aos 

produtos da ovinocultura. São apontadas condutas práticas que visam orientar a qualidade 

dentro do processo produtivo em uma propriedade rural de exploração da ovinocultura 

comercial. Os aspectos da produção de ovinos são pormenorizados em múltiplos tópicos. 

Complementações e itens não mandatórios que determinam padronização de conduta e 

consolidação do sistema de produção também foram indicados. Assim, o produtor rural terá 

oportunidades de diversificação de seu empreendimento agropecuário de forma sustentável.  

Palavras-chave: Manejo de  ovinos ; Nutrição; Reprodução; Sanidade.  

ABSTRACT 

The purpose of the present work is to develop a good livestock practice for sheep production 

systems according to the Mato Grosso do Sul State reality. For such purpose, a protocol or 

check-list has been established for nutrition, health, reproduction, and general management. 

Basic aspects of production have been proposed in order to improve the final product, 

especially regarding to environmental preservation and social relationships with partners, as 

well as association to trading sheep operation products. Practical activities and methods into a 
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rural premise were indicated to guide quality in the productive processes in order to reach a 

sustainable sheep operation. Sheep production aspects were dealt with throughout multiple 

topics.  In addition, standards procedures and production systems that determinates 

consolidation of complementary and non mandatory items were indicated. So, rural producers 

will have diversification opportunities to their agribusiness, in a sustainable way. 

Key-words: Sheep management; Health; Nutrition; Reproduction.  

INTRODUÇÃO 

No Brasil o agronegócio contribui com 40% de todas as riquezas geradas no 

país e ocupa posição de destaque no comércio internacional. No entanto, para ser competitivo 

ele deve sustentar-se na capacitação dos produtores rurais, que pode basear-se em modelos de 

sucesso já existentes (GOMES et al., 2005), de acordo com o sistema de produção mais 

adequado para a região ou até mesmo para uma propriedade. 

A ovinocaprinocultura vem se constituindo em promessa para o agronegócio 

brasileiro (SEBRAE, 2005). Como detentor do 16º maior rebanho mundial, representa em 

números de animais cerca de 1,36 % somente do total, mas vem evoluindo a cada ano. De 

2002 a 2007 o rebanho de ovinos saiu de 14,3 milhões para R$16,1 milhões de cabeças, 

representando um aumento significativo em cinco anos (ANUALPEC, 2007). 

 As características do agronegócio no Brasil favorecem este crescimento da 

exploração de pequenos ruminantes, mudando o cenário do sistema produtivo nesta última 

década, com transformações radicais em conseqüência da expansão dos mercados interno e 

externo para os produtos derivados de caprinos e ovinos. As rápidas mudanças no mercado 

estão levando os produtores e as unidades produtivas a se adaptarem a esta nova ordem. O 

desafio de assumir uma estrutura produtiva rentável com status empresarial se traduz na 

necessidade de adoção de uma postura de organização e gestão da propriedade rural.  

Nas regiões sudeste e centro oeste, nos últimos anos, tem-se verificado 

acentuado aumento no efetivo dos rebanhos e no número de propriedades envolvidas na 

atividade. Apesar de ainda não estar definitivamente estabelecido, nem adequadamente 

dimensionado, o mercado de carne ovina vem apresentando crescimento gradativo, o que se 

reflete nos preços relativamente altos observados no mercado consumidor. Essa maior 
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demanda, todavia, é específica para carcaças de boa qualidade, ou seja, com peso médio de 12 

a 13 kg, provenientes de animais jovens, com no máximo 120 dias de idade (CUNHA et al., 

2003). 

Para atender às demandas de mercado, manter a tendência de crescimento, a 

aceitação do consumidor local e a expansão para abertura de exportações, os ovinocultores 

devem especializar-se nos segmentos de produção e comercialização. Hoje, 90% da carne 

consumida na gastronomia são importadas de outros países (LEITE, 2006). 

Os produtos originados da ovinocultura devem passar por princípios básicos de 

segurança do alimento, para atender à demanda do consumidor. O mercado atual ainda sofre 

muita influência do comércio clandestino da carne, com produtos sem qualidade oriundos de 

abates sem controle sanitário. Contudo, mudanças nos segmentos de produção e 

comercialização vem sendo observados com o surgimento de criadores especializados na 

produção de carne, os quais além de conhecerem e se aperfeiçoarem constantemente no 

aspecto técnico, estão atentos ao mercado, saindo da tradicional criação de ovinos, onde esta 

atividade geralmente ainda é marginalizada dentro da propriedade. O início desta mudança no 

sistema de produção a partir do campo, necessariamente terá que passar pelo atendimento às 

normas de BPAs, assegurando bons tratos aos animais, preservação do meio ambiente, 

utilização de mão-de-obra socialmente justa e sendo economicamente viável, o produtor se 

fixa na atividade e participa do mercado suprindo a necessidade de um produto diferenciado.  

Como exemplo de outros segmentos da carne, que desenvolvem o sistema de 

forma a atender um público exigente quanto a padrões de qualidade e segurança alimentar, 

tem-se a avicultura e a suinocultura, além da bovinocultura, que se inseriu no mercado 

externo, atendendo aos mais altos padrões de produção. Estas normas incluem a implantação 

de processos de controle de qualidade e a certificação dos produtos ofertados envolvendo 

conceitos de sustentabilidade. 

Este trabalho se apresenta como uma ferramenta auxiliar para a 

sustentabilidade da ovinocultura, intencionando contribuir para o aumento da eficiência no 

sistema de produção de ovinos, a partir da indicação de métodos de BPAs. Métodos que 

resultam em protocolos aplicados às atividades na propriedade rural que contemplam 

aspectos sócio-ambientais, correto manejo e bem–estar animal, bem como rentabilidade e 
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qualidade do produto final. Com a adoção destas estratégias será possível melhorar a 

disponibilidade da carne de ovinos no mercado consumidor e o acesso a conhecimentos 

básicos sobre a criação de ovinos no Estado de Mato Grosso do Sul, possibilitando a 

inserção de mais produtores na atividade possibilitando o aumento da eficiência produtiva e 

qualidade do produto e a consolidação de um sistema produtivo no Estado, competitivo em 

relação a outros mercados produtores.  

Através de uma abordagem expositiva, propõe-se apresentar aspectos de 

gerenciamento básico da propriedade, instalações adequadas, alternativas nutricionais, 

estratégias para controle e prevenção das principais enfermidades dos ovinos e o manejo 

reprodutivo da espécie adequada à produção e à realidade sul-mato-grossense, 

principalmente de pequenos produtores familiares, além de produtores que procuram 

diversificar suas atividades. 

Aqui são abordados aspectos ligados ao controle de qualidade do produto, 

envolvendo o gerenciamento da propriedade, instalações, nutrição, sanidade, reprodução, 

melhoramento animal, impactos ambientais e sociais. Adotou-se uma abordagem descritiva 

exploratória mediante levantamento bibliográfico, busca de projetos e literatura que tratam 

de assuntos relacionados a ovinocultura. Também foram visitadas propriedades para 

observar práticas de manejo adotadas por criadores do Estado, além da experiência adquirida 

no manejo do rebanho de ovinos do CTO – Centro Tecnológico de Ovinocultura da 

UNIDERP. 

Todo o processo foi direcionado ao mercado consumidor e, a partir dele, 

buscou-se identificar quais as atividades que o produtor necessita realizar para garantir a 

qualidade superior de seu produto. O planejamento das atividades, o monitoramento e as 

ações corretivas do processo até o final da cadeia tiveram o propósito de garantir a segurança 

do alimento. Técnicas de manejo são propostas com o objetivo de padronizar procedimentos 

dentro do sistema de produção e garantir um produto diferenciado com um padrão de 

qualidade desejado pelo mercado (EUREPGAP, 2005; VALLE, 2006). 
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DESENVOLVIMENTO 

Gestão da Empresa Rural  

O produtor deve ser um empresário rural e para tanto, deve utilizar 

metodologias de gerenciamento que vão desde exercícios de orçamentação até a visão macro 

de bolsa de mercados futuros. 

Assim, o produtor rural que vislumbra entrar na ovinocultura ou já possui 

ovinos e deseja otimizar a produção tornando-a economicamente viável, deve estar atento 

principalmente aos seguintes questionamentos para iniciar a gestão da empresa rural: 

O que se deseja produzir? Definir qual o tipo de produção, se é a venda de 

genética através de reprodutores puros, a produção de cordeiros para abate, ou ainda produção 

de pele, lã ou leite. 

Como quer produzir? A produção será em sistema intensivo, semi-intensivo ou 

extensivo, conforme as condições da propriedade, da região e do mercado, que pode ter maior 

ou menor disponibilidade de alimentos e escoamento dos produtos, interferindo na escolha do 

sistema de produção. 

Para quem será vendida a produção? O mercado deve ser o principal balizador 

do que irá produzir e para quem irá vender, observando o custo de produção para garantir a 

rentabilidade almejada. 

Para que os negócios sejam permanentes, qualquer produto deve ser garantido 

quanto a padrões de qualidade e a produção de ovinos não é diferente. A indústria, os 

restaurantes, as butiques de carne ou os hotéis necessitam, para conquistar seus clientes, que 

os produtos que recebem sigam padrões de conformidade. O mercado consumidor está cada 

vez mais exigente quanto a estes padrões, além da observância quanto à sazonalidade de 

entrega, que não deve exceder prazos previamente acordados. 

Por quanto vender? O valor do produto final é dependente do seu custo de 

produção e do que lhe foi agregado, quanto a itens não mandatórios, mas quem define é o 

mercado baseado principalmente na oferta e procura. Um produto com qualidade superior, 

onde se respeita o bem estar animal, o meio ambiente e as questões sociais, têm portas abertas 

para mercados que reconhecem o diferencial de qualidade. O marketing bem feito junto aos 

consumidores melhora a procura, garante um bom valor final e a sustentabilidade do produto. 
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Para começar bem, estas questões devem ser bem respondidas e as metas do 

produtor devem estar baseadas no planejamento. Todos os custos devem ser colocados em 

planilhas e o módulo mínimo econômico deve ser calculado por categoria animal a ser 

produzida. A mão de obra deve ser capacitada e também colocada no planejamento 

orçamentário, assim como custos administrativos e impostos. 

O produtor deve estar consciente de que sua responsabilidade quanto ao 

produto que vende chega até o consumidor final, não se limitando somente a entrega para a 

indústria ou ao comércio, pois a qualidade do produto que chega ao consumidor depende 

também de suas práticas dentro da propriedade. 

 

Instalações  

O planejamento das instalações deve ser compatível com a exploração animal 

selecionada. Instalações racionais e eficientes devem garantir bom manejo do rebanho, o que 

favorece a produtividade animal. 

Mato Grosso do Sul possui características climáticas que variam entre verão 

com forte insolação, altas temperaturas com umidade e inverno marcado por ventos gelados 

e até geadas no sul do Estado. As estruturas das instalações devem ter condições de oferecer 

bem estar ao animal e favorecer o manejo geral, que será determinante para o resultado da 

produção. Todos os aspectos, inclusive quanto às particularidades climáticas de cada região, 

devem ser considerados na fase de planejamento das construções. 

Instalações pré-existentes podem ser aproveitadas e adaptadas. As 

construções devem seguir o sentido Leste-Oeste onde os raios solares incidam somente em 

pontos estratégicos e, assim, diminuam riscos de umidade excessiva. 

A água servida deve ser de boa qualidade e em quantidade suficiente para o 

número de animais das baias, em caso de confinamentos. É importante avaliar todas as 

condições do ambiente e da propriedade antes de iniciar a construção das instalações. 

Também é fundamental conhecer o fluxo das atividades desenvolvidas dentro da propriedade 

para a obtenção do produto desejado, a alimentação a ser fornecida e o destino dos dejetos. 
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Pormenores com relação às instalações: 

Espaço disponível: reservar espaço mínimo por animal de acordo com a 

categoria animal e o sistema de criação (Tabela 1.). 

Separação por lotes: ovelhas que irão parir ou que estejam em fase de 

aleitamento devem ficar em baias ou piquetes maternidade. Em sistemas de mais de uma 

monta por ano, os lotes de fêmeas que parem devem ser separados em lotes distintos. Os 

machos devem ter suas baias ou piquetes longe das baias das fêmeas. 

Baias (Aprisco): podem ser ripadas e elevadas, de concreto, de areia ou em 

chão batido, com camas que possibilitem higienização diária ou substituição periódica. Deve 

ser planejada a retirada das fezes produzidas, junto com a cama, que podem ser reutilizadas 

para incorporação na pastagem depois de tratadas (por compostagem ou vermicompostagem). 

Bebedouros: bebedouros, do tipo bóia protegida, com reservatórios pequenos 

(até 5 litros) são indicados, pois permitem a renovação constante de água e uma prática 

higienização. Não permitir que os animais bebam água diretamente em nascentes, riachos ou 

águas paradas e sujas. 

Cochos: para suplementação devem apresentar no mínimo 30 cm de largura e 

20 cm de profundidade e 30 cm lineares de comprimento por cabeça de cada lado. O cocho de 

sal mineral deve ser de aproximadamente 20 cm de largura para adultos, 10 cm para jovens e 

3 cm lineares de comprimento por cabeça de cada lado. 

Creep-feeding: a alimentação concentrada através de cocho privativo para o 

cordeiro ao pé da mãe é indicada. Pode ser feito um pequeno cercado dentro das baias ou 

piquetes, com os intervalos entre as ripas ou grades máximo de 17 cm para raças deslanadas e 

20 cm para as lanadas. Existem vários modelos de creep-feeding que podem se adequar a cada 

tipo de produção, sendo que, alguns são bastante criativos e funcionais. Entretanto, o mais 

importante é que somente os cordeiros tenham acesso ao concentrado e que o alimento não 

fique exposto à chuva. Garantindo assim a otimização do ganho de peso do cordeiro, 

desmame e terminação precoce. 

Currais: são importantes para o manejo do rebanho. Deve conter alguns itens 

básicos como: seringa, corredor, pedilúvio, balança e embarcador, nesta ordem. A altura do 

mangueiro ou curral deve ser de no mínimo 1,20 m e o corredor central e embarcador devem 

ser totalmente fechados. O restante das cercas internas deve ter as divisórias entre as ripas 

com intervalo de 0,10 cm. 
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Cercas: podem ser de arame liso, teladas, com eletricidade ou ainda, com 

recursos naturais, como cercas vivas. Não utilizar cerca de arame farpado. 

Os materiais para construção das instalações podem ser diversificados em 

função da criatividade do produtor, da disponibilidade de matéria-prima da região e da 

viabilidade econômica. 

 

Nutrição 

Garantir pasto com condições favoráveis para a produção animal durante o 

ano todo, de acordo com a exigência de cada categoria e raça. Fornecer alimentos em 

quantidade suficiente e com boa qualidade nutricional. Para tanto, é fundamental buscar 

acoplar o crescimento da forragem à demanda dos animais, priorizando o manejo da 

pastagem e destacando-se o controle da oferta de forragem e da altura da planta. A 

capacidade de suporte de uma pastagem significa a quantidade de animais que nela se pode 

ter por área permitindo um bom desempenho animal e sem degradá-la. 

A existência de diversidade de pastagens e sistemas diferentes de pastejo é 

indicada para proporcionar aos animais alimentação regular e nutritiva durante o ano todo, 

além de aumentar o rendimento forrageiro por unidade de área, reduzir a degradação da 

pastagem e conservar a fertilidade do solo. A indicação de que os ovinos gostam de pasto 

baixo é fruto de observação, devido ao freqüente pastoreio dos ovinos em locais onde os 

pastos estejam baixos e raramente em pastos altos. Isto porque, devido à característica 

extremamente seletiva, o animal seleciona as partes menos fibrosas da planta. Em geral, 

pastagem alta se encontra em estágio vegetativo mais avançado, com fibra grosseira e menos 

digestível. A pastagem baixa, por sua vez, é composta de capim já pastejado em fase de 

rebrota ou por espécies com características mais tenras. Portanto, a rejeição dos animais não 

se dá pela altura e sim pelo teor de nutrientes (fibra e proteína) ou à preferência pelo estrato 

inferior devido a fatores nutricionais. 

As pastagens devem ser escolhidas e manejadas de forma a garantir a 

produtividade animal. Para a obtenção de melhores resultados em relação às pastagens, os 

seguintes itens devem ser evidenciados: 
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Formação e manutenção das pastagens: a fertilidade natural, a estrutura do solo 

e o relevo da região devem ser analisados por um técnico especializado que fará as 

recomendações quanto aos corretivos (calcário) e fertilizantes necessários, de acordo com a 

exigência de fertilidade da forragem desejada. 

Tanto o técnico, quanto o proprietário devem ter bom senso quanto à 

viabilidade econômica da escolha da pastagem, pois a produtividade esperada da forragem e a 

vida útil desta depende das condições de fertilidade e reposição dos nutrientes ao solo. As 

pastagens devem ser formadas e mantidas sob este prisma. 

Sementes de boa procedência devem ser utilizadas no plantio. A escolha da 

espécie de forragem a ser utilizada é fundamental para garantir que as exigências nutricionais 

dos animais que delas se alimentam sejam supridas, dentro dos parâmetros anteriormente 

colocados. 

Manejo das pastagens: os piquetes devem ser formados com tamanho 

compatível com o número de animais. Para as condições normais de Brasil Central, em 1 

hectare (ha) podemos manter de 8 a 15 ovelhas; esta é a taxa de lotação base para pastagens 

em boas condições, mas pode chegar a lotações muito superiores dependendo da 

intensificação adotada (irrigação, suplementação, etc.). O pastejo rotacionado é indicado 

para o melhor controle na utilização das pastagens. Piquetes com áreas menores que 1 ha 

facilitam o manejo. O sistema de pastejo rotacionado deve permitir que o período de pastejo 

seja no máximo de três dias por piquete com intervalo de retorno de acordo com a taxa de 

crescimento da pastagem. Deve-se evitar colocar os ovinos em pastos com altura acima de 

45 cm, sob pena do pastejo se concentrar nas laterais. Isto devido ao hábito de pastejo dos 

ovinos ser em grupo e também por terem a necessidade de enxergar um ao outro, o que em 

alturas superiores à indicada fica dificultada. 

Manejo alimentar: durante o ano todo devem ser disponibilizados suplementos 

minerais, energéticos e protéicos formulados para ovinos que garantam o bom desempenho do 

animal. 
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Manejo sanitário 

O manejo sanitário é um dos gargalos na produção de ovinos. A adoção de 

medidas preventivas contra enfermidades é a melhor opção. A utilização de um calendário de 

vacinações (conforme Tabela 2) e a prática de atividades de manejo sanitário devem ser 

realizadas, sempre sob a orientação de um médico veterinário. A legislação sanitária para os 

ovinos não é tão rígida com relação às vacinações, mas o produtor precisa se adiantar às leis, 

tomar cuidados extras com relação à introdução de novos animais no rebanho, fazendo 

quarentena e efetuando controle estratégico de endo e ecto parasitas. O controle sanitário deve 

ser sempre atualizado em arquivo com fichas individuais ou por lotes do rebanho e deve 

conter todos os procedimentos realizados, sejam de ordem preventiva ou curativa. 

A guia de trânsito animal (GTA) emitida pela IAGRO e o atestado sanitário 

são obrigatórios para o transporte de animais entre propriedades. Para o abate dentro do 

Estado, somente a guia de trânsito é exigida. 

Dentre as doenças infecciosas mais freqüentes e com maior importância na 

produção de ovinos, citam-se as clostridioses, incluindo o tétano, e outras enfermidades como 

raiva, ectima contagioso (“Boqueira”), podridão dos cascos (“Foot-rot”), ceratoconjuntivite, 

linfadenite contagiosa (“mal-do-caroço”), brucelose e leptospirose. 

A utilização de vacinas para a profilaxia de algumas destas doenças, é a 

melhor opção e deve seguir às seguintes normas: 

- as vacinas devem ser mantidas sob refrigeração desde a saída da loja onde 

foram compradas até o momento de utilização no curral, a utilização de isopores com gelo 

para manutenção da temperatura é viável, mas o gelo deve ser trocado caso derreta. Nunca 

deixar congelar a vacina; 

- as seringas e agulhas devem ser esterilizadas em água fervente sem a 

utilização de detergentes, para não haver inativação da vacina; 

- as vacinas devem ser aplicadas na dose recomendada pelo fabricante e no 

local adequado; 

- animais debilitados ou doentes não devem receber a vacina antes do seu 

completo restabelecimento. 
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Como a profilaxia é essencial para a redução de custos extras com tratamento 

de animais enfermos ou a perda destes animais, a proposta é que cada propriedade tenha seu 

próprio calendário de vacinações, devido às características de cada sistema de criação e de 

prevalências de enfermidades em cada região do Estado. Na Tabela 2 é proposto um 

calendário de vacinações onde o produtor poderá se basear para montar o seu próprio 

calendário. 

A decisão, sobre quais vacinas devem ser utilizadas, deve ser tomada 

mediante uma avaliação da propriedade com relação à categoria de produção animal 

desenvolvida (venda de cordeiros ou reprodutores) e quanto à incidência ou ocorrência das 

enfermidades na região. Os custos e benefícios devem ser levados em consideração para um 

bom manejo preventivo da sanidade animal. 

Com relação às demais doenças infecciosas que não se encontram na tabela 

anterior, não possuem vacinas no mercado. Caso desejado, testes sorológicos devem ser 

realizados em laboratórios veterinários para diagnóstico de enfermidades como: brucelose, 

leptospirose e toxoplasmose. O exame para tuberculose também deve ser realizado. 

As endoparasitoses são importantes enfermidades em ovinos e devem ter 

especial atenção do produtor para seu controle e tratamento. As medidas adotadas devem 

preconizar o índice de infestação do rebanho , por meio de exames de fezes periódicos, e 

avaliar o quanto a infestação está afetando a produtividade e rendimento dos animais. 

Conforme a genética, alguns animais desenvolvem uma adaptação à presença do parasita 

interno, não manifestando a enfermidade, havendo resistência natural ao mesmo. Porém, 

exames auxiliares devem ser realizados para certificar infestação do rebanho e qual o grau de 

comprometimento dos animais, correlacionando a taxa de infestação com o rendimento do 

animal e a necessidade de administração de medicamentos de combate aos parasitos. 

Além do exame de fezes (O.P.G - ovos por grama de fezes), outros exames 

podem ser realizados, como o hemograma, que verifica o número de hemáceas e o 

hematócrito, e o método FAMACHA, que indica principalmente infestações por parasitas 

sugadores através da observação da coloração da mucosa ocular, sendo auxiliar na decisão 

sobre o tratamento do animal que se encontra anêmico. As desverminações devem ser feitas 

baseadas no resultado dos exames. Detectada tendência de aumento na média do OPG e 
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havendo sintomas clínicos evidentes de infecção, um produto de eficácia comprovada, deve 

ser aplicado. Caso não seja realizado controle de OPG é aconselhável realizar desverminações 

estratégicas no terço final da lactação, logo após o parto e no desmame (no caso de mãe e 

filho criados a pasto, desverminar ambos). A escolha do produto deverá se basear no estado 

fisiológico dos animais, pois certos produtos não devem ser administrados em fêmeas no 

início e no terço final de gestação, devido ao risco de reabsorção fetal ou aborto. As dosagens 

recomendadas de alguns vermífugos para os ovinos são maiores do que geralmente 

encontram-se nas bulas (ver Tabela 3). É essencial que os lotes sejam bem separados por 

categorias e por peso, para que os animais não sejam dosificados de maneira errada. Alguns 

princípios ativos aplicados em dosagens superiores às indicadas podem causar intoxicação, 

podendo inclusive levar ao óbito do animal. 

Algumas ovelhas mais suscetíveis a verminose, mesmo sob tratamento 

intensivo, não conseguem se recuperar, sendo necessário repetir a dose ou trocar de princípio 

ativo do medicamento para se obter eficácia no controle. Em caso de animais que apresentem 

sintomatologia clínica de verminose com freqüência, os mesmos não devem ser utilizados 

para reprodução e é indicado o descarte. Animais debilitados e com anemia profunda devem 

receber medicamentos de apoio, além do vermífugo, para o rápido restabelecimento de sua 

saúde. 

A criação consorciada de ovinos com bovinos, também contribui para o 

controle da verminose, uma vez que as larvas dos vermes dos ovinos, quando ingerida por 

bovinos adultos, não conseguem completar o seu ciclo parasitário em função da 

especificidade do hospedeiro.  

Não é aconselhável misturar animais jovens e adultos no mesmo pasto, deve 

haver a reserva dos pastos que tenham ficado sem o pastejo de ovinos por um período de 60 a 

90 dias ou pastos recém formados para cordeiros desmamados. Evite pastos em baixadas e 

terrenos alagadiços. 

Enfermidades que não sejam de origem infecciosa ou parasitária também 

assumem caráter de importância econômica quando grande parte do rebanho é acometido e 

existem perdas para o produtor. Os ovinos são susceptíveis a intoxicação por cobre por serem 

menos tolerantes e podem ser acometidos de forma aguda ou crônica. Sendo que, a forma 
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aguda acomete os animais levando-os à morte súbita, quando são ingeridas altas doses do 

mineral (500 ppm), em caso de acidentes, como ingestão da solução do pedilúvio (com sulfato 

de cobre). Já nos casos de intoxicação crônica, ocorre ingestão prolongada de 12 ppm ou mais 

de cobre na dieta. Portanto, não dê minerais ou rações formuladas para bovinos aos ovinos, 

pois estes recebem níveis maiores deste mineral. Porém, o cobre é um importante mineral e 

não deve ser totalmente retirado para se evitar deficiência. O molibdênio deve estar presente 

por interagir com o cobre. Uma ingestão diária de 9 mg de cobre é considerada segura para os 

ovinos e as dietas devem ser equilibradas para cada categoria animal. 

Outra enfermidade metabólica que acomete os ovinos é a fotossensibilização, 

que ocorre em animais submetidos à dieta a base de braquiárias. Alguns animais são sensíveis 

à toxina liberada pelo fungo existente neste capim, levando a fotossensibilização ou “caracha” 

ou “requeima”. É importante que animais susceptíveis, jovens e não adaptados, tenham acesso 

à outro tipo de capim para evitar os sintomas da doença (perda de pêlo, escaras e feridas). 

Somente animais adaptados à braquiária devem permanecer no rebanho para evitar perdas 

futuras. 

Manejo reprodutivo 

Manejo reprodutivo é todo procedimento direcionado que se adota para 

aumentar o desempenho reprodutivo e produtivo de forma racional e econômica dentro da 

propriedade. A viabilidade do sistema é evidenciada com a adoção de práticas que otimizam a 

produção animal e dentre estas diversas práticas destacam-se algumas: 

Métodos de acasalamento: Monta controlada ou Inseminação Artificial são 

métodos indicados para maximização e menor desgaste do macho. Utilizam-se rufiões que 

deixam as fêmeas marcadas por tinta ou graxa na garupa, conforme foram montadas. O 

rebanho deve ser observado duas vezes ao dia (de manhã e à tarde) e as fêmeas separadas 

para serem cobertas pelo macho ou inseminadas. 

No caso de monta natural, a relação macho:fêmea pode variar de 1:30 a 1:50. 

É indicado que o macho seja colocado somente à noite no lote de fêmeas. 

Estação de monta: a definição da época de estação de monta é auxiliar para 

atingir taxas de prenhez dentro de um período desejado; facilita o manejo, pois concentra os 

nascimentos e permite a seleção das fêmeas com melhores índices de prenhez. Os machos 
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ficarão em monta assistida ou, em manejo extensivo, diretamente com as fêmeas durante o 

período previsto para a estação de monta (por exemplo: 2 meses). O produtor deve 

concentrar seu planejamento para obter um sistema acelerado de produção de cordeiros. A 

previsão dos partos deve coincidir com o cumprimento de contratos prévios de venda de 

cordeiros e a época do ano com maior oferta de pastos ou forragem conservada. Em anexo 2, 

segue uma tabela com sugestão de calendário reprodutivo, com estação de monta e partos a 

cada 8 meses, para assim aumentar a produtividade do rebanho. A opção de monta a cada 

oito meses possibilita a comercialização de animais em dois períodos do ano, porém o 

ovinocultor deve fazer um acompanhamento mais intenso do seu rebanho para atingir suas 

metas. O estado nutricional e sanitário das ovelhas e dos reprodutores machos deverá ser 

supervisionado, pois serão mais exigidos. As opções entre estações curtas, longas ou a cada 

oito meses, devem ser tomadas em função das perspectivas de mercado e das possibilidades 

de cada criador. 

Preparo das borregas para reposição: a preparação das borregas inicia-se logo 

após a desmama, com manejo nutricional adequado para estar com boa condição corporal no 

período anterior à estação de monta (Anexo 6). As ovelhas atingem a maturidade sexual com 

cerca de 7 a 8 meses de idade, porém, a sua estrutura corporal irá determinar se está apta 

para 1ª. cobertura ou não. A fêmea deve estar com, no mínimo, 70% do seu peso total de 

adulta para então haver a cobertura ou monta. Assim, estará garantida sua melhor 

performance reprodutiva sem prejuízos de crescimento individual, do feto ou do cordeiro 

que irá nascer. Quanto maior for a oferta e disponibilidade de forragem ou alimento de valor 

nutritivo elevado no período que antecede a cobertura, melhores serão as respostas 

reprodutivas da ovelha, refletindo em elevação das taxas de ovulação, garantindo 

prolificidade e produção.  

Condição corporal das fêmeas: a manutenção das ovelhas com boa condição 

corporal ao parto permite que retornem bem ao cio e apresentam melhores taxas de 

ovulação. A avaliação corporal é importante para a correção do manejo alimentar caso esteja 

com baixa reserva corporal para suportar a demanda de nutrientes pós-parto. Na Tabela 4 

estão descritas as condições corporais da região lombar e na Tabela 5 sugestões de escores 

corporais conforme o ciclo produtivo das ovelhas. 
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Diagnóstico de prenhez e descartes: a detecção de prenhez possui o objetivo de 

observar gestações gemelares, organizar o manejo e detectar fêmeas inférteis para a melhoria 

da eficiência reprodutiva do rebanho. Em geral, o diagnóstico pode ser feito por via ultra-som, 

realizado por médico veterinário, a partir de 45 dias de prenhez. Fêmeas que não ficaram 

prenhas durante a estação de monta devem ser descartadas preferencialmente. 

Exame andrológico dos carneiros: a escolha de um bom reprodutor vai além 

das características morfológicas externas. A baixa fertilidade reflete negativamente na 

produtividade e deve ser evitada com a realização de exame andrológico completo, 30 dias 

antes do início da estação de monta. Além do sêmen e do aparelho reprodutor, a libido do 

macho deve ser testada e avaliada, assim como a monta. Os animais recém adquiridos devem 

ter boa procedência e devem possuir exame negativo para brucelose, ausência de 

enfermidades, sanidade reprodutiva e boa conformação. 

Manejo dos carneiros reprodutores: os machos devem ficar separados das 

fêmeas. O macho que irá fazer a cobertura deve ser colocado com as fêmeas somente à noite, 

período em que terá melhor eficiência de serviço. Os machos devem ser colocados em baias 

ou piquetes apropriados durante o dia e longe das fêmeas com cria ao pé. É indicado levar os 

machos ou rufiões próximos às fêmeas, 30 dias antes de iniciar a estação de monta, com o 

propósito de promover o “efeito macho”, o qual incrementará a liberação hormonal 

promovendo a indução ou sincronização natural dos cios. 

 

Atividades específicas 

Identificação dos animais: para controle do rebanho, é essencial que cada 

animal seja identificado, para que aspectos sanitários, reprodutivos e produtivos sejam 

registrados e conferidos. O melhor método de identificação para os ovinos, devido aos custos 

e praticidade, são os brincos numerados, que devem ser menores do que aqueles utilizados 

para bovinos. Também podem ser feitas identificações com tatuagens, corte das orelhas ou 

identificadores eletrônicos. Porém, o primordial com relação às identificações, é os registros 

dos animais estejam sempre atualizados quanto aos seus históricos produtivos. A marca a 

fogo não deve ser utilizada para não depreciar o valor do couro. 

Cuidados no pré-parto: as fêmeas no final de gestação devem passar por uma 

higienização prévia ao parto. Deve-se fazer a tosquia higiênica ao redor do úbere, vagina, 
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patas posteriores e cauda. Este cuidado favorece a limpeza da mãe em relação às secreções 

naturais do parto (sangue e líquidos), evitando acúmulos de lã na região que podem 

favorecer fixação de sujidades e conseqüentes depósitos de larvas e moscas ao redor. Deve 

ser escolhido um piquete próximo às instalações para que sirva como maternidade. 

Cuidados durante o parto: As fêmeas devem ser observadas durante o período 

do parto. Dos sinais preparatórios até a expulsão do feto devem decorrer até 8 horas. Caso 

não haja a expulsão do feto após este tempo, então deve haver intervenção profissional. As 

fêmeas devem expulsar a placenta após o parto em até 8 horas. No caso de retenção de 

placenta, siga as instruções do veterinário. A ovelha parida deve receber maior quantidade e 

qualidade de alimentos, pois se encontra em fase de maior exigência e suas necessidades 

energéticas devem ser supridas para que os cordeiros expressem máximo ganho de peso. 

Cuidados com os neonatos: o peso do cordeiro ao nascer é determinado 

durante o terço final da gestação e é de extrema importância na maior ou menor ocorrência 

de mortalidade perinatal dos cordeiros. O aumento do peso ao nascer, de 3,0 para 3,5 kg, 

eleva as chances de sobrevivência do cordeiro. O umbigo deve ser cortado deixando cerca de 

5 cm ou dois dedos e deve ser embebido em solução de iodo a 10%. O colostro deve ser 

dado imediatamente e os cordeiros devem permanecer no interior das instalações durante 15 

a 20 dias. As anotações do peso ao nascer, data do nascimento e a identificação da mãe 

devem ser feitas neste momento, assim como a identificação do animal. 

Desmama: o borrego responde bem no manejo de desmame precoce, ao redor 

de 45 dias e não é prejudicado se houver um sistema de creep-feeding5 bem introduzido. Se 

não houver a introdução do creep-feeding, o desmame pode ser feito quando o cordeiro 

atingir, em média, 15 kg de peso vivo ou em torno do 2º. mês de vida. A prática da desmama 

é fator que influencia favoravelmente na eficiência reprodutiva da fêmea. 

Corte de cauda: É indicado que se faça o corte de cauda das fêmeas de raças 

lanadas entre a 3º. e 4º. semana. A técnica de colocação de borrachas6 pode ser utilizada. 

Estas pequenas borrachas impedem o fluxo sanguíneo da cauda causando necrose da região 

                                                 
5 Creep-feeding: termo em inglês que significa cocho privativo, onde é fornecido aos cordeiros suplemento a 
base de ração concentrada (Santos, 2004). 
6 Borrachas: são colocadas com o auxílio de um alicate próprio e deixadas na cauda do cordeiro. Há uma necrose 
tecidual onde a cauda se desprende. 
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que se desprende e cai. A cauda remanescente deve ser suficiente para cobrir a vulva e não 

mais curta ou mais longa. Esta prática auxilia no manejo reprodutivo das fêmeas. 

Castração dos borregos: no caso de animais que serão abatidos antes dos seis 

meses de idade não é necessária esta prática. Porém, as carcaças são de melhor qualidade e 

maior aceitação no mercado, quando os machos abatidos tardiamente são castrados. A 

castração deve ser realizada entre o terceiro e quarto mês de vida com a utilização de alicates 

do tipo Burdizzo7, pelo método cirúrgico ou através da colocação de borrachas8. Com a 

prática da castração, as fecundações indesejáveis são evitadas. 

Pedilúvio: para garantir a sanidade do rebanho é indicado fazer a prática do 

pedilúvio como forma preventiva ou curativa da podridão-dos-cascos após o casqueamento e 

revisão periódica dos cascos. Os animais devem permanecer com os pés imersos na solução 

colocada no pedilúvio por cerca de 15 min. Caso haja alta incidência de pododermatites nas 

propriedades esta prática deve ser repetida mais de duas vezes ao ano. Tornando-se uma 

atividade do calendário sanitário da propriedade. 

Tosquia: é uma prática necessária em rebanhos de raças lanadas uma vez por 

ano preferencialmente no início da primavera (o melhor período é entre setembro e outubro). 

O banho sarnicida deverá ser realizado nos animais tosquiados, após a cicatrização dos 

ferimentos que ocorrem durante a tosquia. É observado um aumento da ingestão alimentar 

no período pós-tosquia influenciando no consumo energético e no caso das fêmeas favorece 

o aumento da taxa de ovulação, interferindo favoravelmente na reprodução. Portanto, o 

produtor também poderá utilizar a tosquia 15 dias antes da estação de monta, justamente por 

favorecer o aumento do metabolismo e aumentar a produção hormonal. 

Bem-estar animal, Gestão ambiental e social 

O bem estar animal, o conhecimento do comportamento animal e o respeito 

desde o seu nascimento até o abate gera benefícios à produtividade e elevam a credibilidade 

do produtor junto ao mercado moderno que leva em consideração estas atitudes. A garantia de 

espaço mínimo adequado, abrigo contra calor excessivo ou frio, alimentação disponível com 

                                                 
7 Burdizzo: nome comercial de um alicate próprio para castração de machos em técnica cirúrgica do tipo fechada 
ou não cruenta. 
8 Borrachas: são colocadas com o auxílio de um alicate próprio e deixadas no escroto do borrego. Há uma 
necrose tecidual onde o testículo perde sua funcionalidade e cai. 
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água limpa e suplementos nutricionais de qualidade durante o ano todo e ainda, a capacitação 

das pessoas que lidam diretamente com os animais, instruindo-as quanto às maneiras 

adequadas de manejá-los, respeitando a biologia da espécie e evitando estresses 

desnecessários, que acabam influenciando negativamente na produção e qualidade final do 

produto. 

O meio ambiente deve ser preservado e o sistema de produção deve integrar e 

racionalizar esta preservação. A utilização adequada dos recursos naturais é uma forma de 

conservação da natureza. As reservas naturais devem ser averbadas na matrícula do imóvel e 

áreas degradadas ou desmatadas devem se recuperadas mediante projeto aprovado pelo 

órgão competente. 

A legislação ambiental deve ser conhecida pelo produtor rural para que o meio 

ambiente seja preservado e multas onerosas não sejam aplicadas. O produtor que se atenta 

para o tema possui uma diferenciação no mercado e ganha uma parcela de consumidores 

preocupados com a preservação ambiental, podendo ter valores agregados ao seu produto. 

Para isto deve estar atento a assuntos como Legislação Ambiental e Modelos adequados de 

manejo da propriedade rural. Mas, para entender melhor como explorar economicamente o 

meio rural e ainda preservá-lo, o produtor deverá consultar os órgãos governamentais 

competentes e interar-se melhor sobre o assunto. Questões como área de uso limitado ou área 

de preservação permanente, reserva legal obrigatória e licenciamento ambiental devem ser 

conhecidas pelo produtor rural. A Secretaria de Meio Ambiente é o órgão responsável por 

fornecer maiores informações sobre as legislações ambientais. 

Com base na Constituição Federal, art. 185 e Lei Federal no. 8629, de 25 de 

fevereiro de 1993, as propriedades rurais que não forem consideradas cumpridoras da função 

social tornam-se vulneráveis a desapropriação para fins de reforma agrária. Os requisitos 

para estar atendendo à legislação em vigor são os seguintes: aproveitamento racional e 

adequado do imóvel rural; utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

conservação do meio ambiente; relações de trabalho conforme a legislação trabalhista; bem 

estar animal além de qualidade de vida dos proprietários e trabalhadores; registro em carteira 

de todos os trabalhadores; não utilização de mão-de-obra infantil. 

O bem estar social se baseia em conceitos e obrigações do empregador para 

com seus colaboradores. Estes devem ter seus direitos trabalhistas garantidos e mantidos, de 
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forma a agrupar condições favoráveis para sua qualidade de vida no meio rural, inclusive 

com moradias adequadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Boas Práticas Agropecuárias são uma ferramenta para que o produtor 

possa atingir metas de melhorias do sistema de produção dentro de sua propriedade e 

conseguir se fixar no mercado consumidor melhor estruturado, com o objetivo de atender as 

demandas de consumo interno com o mesmo nível de qualidade dos mercados mais 

exigentes. 

A ovinocultura está em fase de inserção no mercado no Mato Grosso do Sul e 

deve receber apoio governamental estadual com o propósito de estruturar a cadeia produtiva 

que se expande pelo Estado. Incentivos já existem como o Programa de Avanços da Pecuária 

– PROAPE, Cordeiro de MS, sob a supervisão da Câmara Setorial de Ovinocaprinocultura, o 

produtor pode receber incentivos para uma produção com qualidade e conformidade. 

Na região Centro–Oeste, estão sendo implantados projetos com indústrias 

frigoríficas que irão produzir e abater ovinos cujas carcaças poderão suprir a demanda 

nacional, espaço atualmente ocupado pela carne importada.. Existem também trabalhos com a 

integração de produtores e indústrias que vislumbram as potencialidades deste ramo, 

principalmente para o abastecimento do mercado paulista. O Estado de São Paulo dispõe de . 

frigoríficos e entrepostos somente com o serviço de inspeção estadual (SIE), sem 

possibilidade de exportação. 

A exploração de ovinos pode ser uma opção viável e economicamente 

lucrativa, principalmente se forem adotadas as boas práticas de produção, visando melhorias 

contínuas com a adoção de tecnologias adequadas e integração entre os subsistemas da cadeia 

produtiva, sobretudo em relação aos elos de produção e processamento. 

 

 

 

 

 



 

IV Encontro Sobre Zootecnia de Mato Grosso do Sul 
Boas Práticas Agropecuárias para a Ovinocultura de MS 

 

 20 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANUALPEC – ANUÁRIO DA PECUÁRIA BRASILEIRA. São Paulo; Argos, FNP 

Consultoria e Comércio, Agroinformativo, 2007. 

CUNHA, E. A.; BUENO, M. S.; SANTOS, L. E.; VERÍSSIMO,C. J.; Produção Ovina. 

Instituto de Zootecnia – Unidade de ovinos, Nova Odessa, SP; 2003.s/p. 

EUREPGAP – IFA. Programa de Certificação de Produto. Planejar Brasil. Programa de 

certificação de carnes – ISO Guia 65. 2005. Disponível em: <htpp://www.planejar.com>. 

Acesso em: 16/10/2005. 

GOMES, S. J. R.; Tietbohl G.; Silveira H.; et al.; Relatório da Missão “Juntos para 

Competir” na Austrália e Nova Zelândia. FARSUL, SENAR-RS, SEBRAE-RS, 2005. 71 

p.:il. 

LEITE, R. Economista da Savana Agropecuária. Palestra: “Como escoar a produção: o que 

produzir, como, para quem e por quanto vender”, proferida em 05/04/06, durante o 5º. 

Encontro Sul-Mato-Grossense de Ovinocultura, durante a EXPOGRANDE / 2006. 

SÁ, L.L.; OTTO DE SÁ, C. Condição corporal de ovinos. CRISA – Desenvolvimento em 

Pecuária Ovina. Botucatu – SP. Disponível em: 

<http://www.crisa.vet.br/extensao/escore/ESCORE.htm .> Acesso em 12 de março de 2000. 

SANTOS, R. A criação da cabra & da ovelha no Brasil. Ed. Agropecuária Tropical Ltda. 

2004. 496 p. il. 

SEBRAE, Análise mercadológica – Ovinocaprinocultura / UAM – Unidade de Acesso à 

Mercados / set. 2005. 

VALLE, E. Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte. Câmara Setorial de 

Bovinocultura e Bubalinocultura do Estado do Mato Grosso do Sul, vinculada à Secretaria 

de Estado da Produção e do Turismo – SEPROTUR. Campo Grande, MS. 2006. 84 p.  



 

IV Encontro Sobre Zootecnia de Mato Grosso do Sul 
Boas Práticas Agropecuárias para a Ovinocultura de MS 

 

 21 

 

Tabela 1. Recomendação de espaços por categoria animal dentro das instalações em sistema 

intensivo. 

 

Categoria Espaço (m2) 

Carneiro 1,00 

Ovelha (50 kg) 0,50 

Ovelha com cria ao pé 1,00 

Cordeiro (a) 0,30 

Borrego (a) 0,40 

Fonte: Adaptado de Vargas Jr (2006). 
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Tabela 2. Calendário geral de vacinações de acordo com a enfermidade, categoria animal e 

época a ser aplicada. 

DOENÇA CATEGORIA 
ANIMAL 

ÉPOCA REFORÇO 

- ovelhas - terço final da gestação - anual 

- 45 a 60 dias de vida - após 15 dias (quando 
for primovacinação) 

- cordeiros 

- filhos de mães não 
vacinadas: 15 dias de 
vida 

- reforço 15 dias após o 
desmame e anual 

 

Clostridioses 

 (C. perfringens, 
C.chauvoei e C. 
botulinum) 

 

*Recomenda-se o uso de 
vacina polivalente 
(contra o tétano C. tetani, 
associado) 

- reprodutores e fêmeas 
vazias 

- anualmente 

 

 

- se for a 1ª. Dose deve 
ser feito reforço, após 15 
dias 

Tétano  

(C. tetani) 

*Se não for utilizada a 
vacina polivalente para 
Clostridioses. 

- todas as categorias 
animais 

- 30 dias antes de 
qualquer ato cirúrgico 

 

Raiva - todo o rebanho 

(em áreas endêmicas) 

- a partir de 4 meses de 
idade 

- anual 

Pododermatite (“Foot-
rot”) 

- todo o rebanho - no período anterior às 
chuvas 

- anual 

Ceratoconjuntivite (Dê 
preferência para vacinas 

autógenas) 

- todo o rebanho - no início do surto da 
doença na propriedade 

- anual 

Linfadenite caseosa - todo o rebanho - a partir de 4 meses de 
idade 

- após 15 dias e 
anualmente 

Leptospirose - todo o rebanho  - a partir de 4 meses de 
idade 

- após 15 dias e 
anualmente 

Fonte: Adaptado SANTOS, 2004. 
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Tabela 3. Dosagens recomendadas de alguns anti-helmínticos para ovinos. 

Anti-helmíntico Dose recomendada Via de aplicação 

Albendazole* 10 (mg/kg PV) V.O. 

Oxibendazole 5 (mg/kg PV) V.O. 

Levamisole injetável 7,5 (mg/kg PV) S.C. 

Levamisole oral 7,5 (mg/kg PV) V.O. 

Triclorfon 100 (mg/kg PV) V.O. 

Closantel* 10 (mg/kg PV) V.O. 

Ivermectina 1 (ml/50kg PV) S.C. 

Abamectina 1 (ml/50kg PV) S.C. 

Moxidectin 1 (ml/50kg PV) S.C. 

Doramectin 1 (ml/50kg PV) S.C. 

V.O. – via oral; S.C. subcutânea 

*Promovem riscos de intoxicação e abortos em fêmeas gestantes. (FONTE: Adaptado Produção Ovina, IZ )9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Instituto de Zootecnia - Núcleo de Ovinos. Nova Odessa, SP.  
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Tabela 4 - Condição corporal da região lombar 
 

PONTUAÇÃO CONDIÇÃO AVALIAÇÃO 

 

ESCORE 1 

 

MUITO MAGRO 

As apófises espinhosa e transversa estão proeminentes e 
bem definidas. É possível tocar na apófise transversa e há 
pouco volume do músculo lombar e não possui cobertura 
de gordura. 

 

ESCORE 2 

 

MAGRO 

 A apófise espinhosa está proeminente e bem definida. 
Existe uma pequena cobertura de gordura sobre o 
músculo lombar. Sente-se a apófise transversa de forma 
suave. Com um pouco de pressão é possível tocar na 
apófise transversa. 

 

ESCORE 3 

 

MÉDIA 

A apófise espinhosa se apresenta de forma suave e 
arredondada. O músculo lombar está mais volumoso e 
possui uma boa cobertura de gordura. Sente-se a apófise 
transversa, mas somente com uma firme pressão. 

 

ESCORE 4 

 

GORDO 

A apófise espinhosa só é detectada através de pressão, 
como uma linha dura. As apófises transversas não podem 
ser sentidas. O músculo lombar é volumoso e possui uma 
espessa camada de gordura.  

 

ESCORE 5 

 

OBESO 

As apófises espinhosa e transversa não podem ser 
detectadas. O músculo lombar é muito volumoso e a 
camada de gordura sob o músculo é muito espessa. 

Fonte: Sá, L.L. e Otto de Sá, C. (2000). 
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Tabela 5 - Sugestões de escores corporais conforme o ciclo produtivo de ovelhas 

FASE PRODUTIVA ESCORE ÓTIMO 

REPRODUÇÃO 3 – 4 

INÍCIO E MEIO DA GESTAÇÃO 2,5 – 4 

PARIÇÃO (PARTO SIMPLES) 3 – 3,5 

PARIÇÃO (PARTO GEMELAR) 3,5 – 4 

DESMAME 2 ou mais 

Fonte: Sá, L.L. e Otto de Sá, C. 

 


