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O escore de condição corporal (ECC) de um animal é um fator de grande importância inserido 

dentro do manejo nutricional, utilizado na avaliação das reservas corporais, representado pelo 

acumulo de massa muscular e lipídios no tecido adiposo. O ECC é uma medida subjetiva, e em 

ovinos usa-se uma escala de pontuação de 1 a 5, onde 1 é considerada magreza extrema, 3 

condição normal e 5 extrema obesidade (Pugh, 2004). O consumo nutricional inadequado tende a 

causar um balanço energético negativo, principalmente no terço final da gestação e em gestação 

múltipla, ovelhas apresentam alta exigência de energia nesta fase, pois a demanda de glicose 

passa a ser mais elevada e para compensar a falta de glicose, triglicérides são mobilizados do 

tecido adiposo, refletindo no rápido aumento das concentrações plasmáticas de 

betahidroxibutirato (BHB) e aumento de ácidos graxos não esterificados (NEFA) levando a uma 

alta incidência de toxemia da gestação e esteatose hepática nestes animais (Cal Pereyra et al., 

2015). O amido, gordura protegida e cromo são alternativas de aumentar o aporte energético com 

o objetivo de prevenir a metabolização excessiva de gordura e consequentemente a ocorrência 

dessas enfermidades. Foram utilizados 72 animais, distribuídos aleatoriamente em cinco 

tratamentos nutricionais: i) dieta com baixo teor de energia (extrato etéreo - EE de 1,4%); ii) 

dieta com teor de energia recomendadas pelo NRC (EE= 3,8) e dietas acima da exigência em 

energia recomendadas pelo NRC (EE= 4,5), com três diferentes fontes – iii) amido, iv) gordura 

protegida e v) cromo. Todos os animais foram submetidos à sincronização do estro e monta 

controlada. Os escores de condição corporal foram realizados nos períodos 50, 100, 135 (dias de 

gestação - DG), 15 e 30 (dias pós-parto - DPP). Usou-se delineamento inteiramente casualizado, 

com comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade com o uso do programa 

estatístico SAS. Com 50DG não houve diferença significativa entre os grupos estudados. Com 

100DG as ovelhas que receberam cromo tiveram média de ECC de 3,90 e superior aos demais 

tratamentos (P<0,05). Com 135DG as ovelhas em dieta com maior teor de energia apresentaram 

ECC acima de 3,6 e diferente dos tratamentos ii com valor de 3,05, sendo este valor mais alto e 

diferente estatisticamente do tratamento i, com valor médio de 2,68. Após o parto somente os 

animais do tratamento de baixa energia apresentaram ECC diferente e inferior, com valor abaixo 

de 2 com 30 DPP. Pode-se concluir que a dieta com menor teor de energia resultou em maior 

mobilização de reservas corporais, e as dietas com o nível recomendado pelo NRC ou acima 

mantiveram ECC semelhantes.  
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