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PRÉ E PÓS-PARTO

O ser vivo com sua energia vital em equilíbrio e em total potência
não adoece . Uma matriz sadia, com sua energia vital bem
composta vai ser um animal preparado para combater qualquer
adversidade que surgir, a tornando um animal de produção por
excelência, manifestando assim todo o seu potencial genético.
Já para um animal doente, usamos a homeopatia para tratar o
organismo debilitado, desequilibrado e não a doença.

Deve-se oferecer o mais cedo possível medicamentos
homeopáticos, para evitar desequilíbrios provocados
pelas formas de manejos e ambiências desfavoráveis.

Tem que encerrar a lactação em torno de 45 dias antes do próximo parto. A lactação
deve durar 305 dias, considerando-se um intervalo de partos de 12 meses embora 13-14
meses são considerados bons.

O pré-parto é compreendido pelos últimos 30 dias de gestação, quando o feto (bezerro)
e a glândula mamária tem o seu desenvolvimento ﬁnal. O manejo pré-parto visa preparar a
vaca para uma nova lactação e deve se iniciar pela adaptação do animal à dieta das vacas
em lactação, ou seja, recebendo o mesmo volumoso das vacas em lactação e iniciando-se
o fornecimento de concentrado, em menores quantidades (0,5 a 1% do peso vivo).
O ECC (escore da condição corporal) é medido de 1 a 5. O ideal é que vacas de raças
especializadas tenham um ECC ao parto entre 3,0 e 3,5 e vacas mestiças tenham entre 3,5 e
4,0. Vacas que parirem magras, com ECC abaixo do recomendado, demoram mais
tempo para retornar ao cio no pós-parto.

A saúde da vaca no início da lactação depende em grande parte do que acontece durante o pré-parto.
Vacas devem parir com condição corporal boa, não devendo estar muito gordas. No último mês de
gestação, os nutrientes são direcionados para a glândula mamária e, principalmente, para o útero,
para atender a demanda de crescimento ﬁnal do bezerro. Vacas gordas (ECC> 4,0) podem apresentar
grande queda de consumo de alimentos nos últimos dias antes do parto e no início de lactação e
são mais susceptíveis a doenças metabólicas como cetose, esteatose hepática (fígado gorduroso)
e retenção de placenta.
Após o parto, há uma redução do ECC nos primeiros 60 a 90 dias de lactação. O ideal
é que a redução de escore não ultrapasse 0,5 pontos.
O período de involução uterina deve ser de 24 dias, quando ultrapassa este período
aumenta o tempo do primeiro cio pós parto e a fertilidade da vaca é reduzida, aumentando
o intervalo entre partos.
Vaca que teve retenção de placenta, metrites no pós-parto ou mesmo qualquer intervenção
intra-úterino ao parto deve ter uma atenção especial e sere tratada para voltar ao status
reprodutivo normal, para evitar um retardamento na involução uterina.
Deve-se implantar o programa “Inseminação Artiﬁcial em Tempo Fixo (IATF)”, para
melhorar o desempenho reprodutivo do rebanho. Vacas devem ser inseminadas de
40 a 60 dias pós parto e não se deve inseminá-las com mais de 120 dias de lactação.
Esses animais devem ser monitorados pela sua produção leiteira e se essa produção
for abaixo do desejado para a fazenda, devem ser secas e submetidas ao
”Protocolo de Indução de Lactação”.
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MEDICAMENTOS PECNEW
PERI-PARTO-

Este medicamento deve ser oferecido no pré-parto. Promove um parto equilíbrado evitando
o parto distócico e retenção de placenta, promovendo uma boa saúde para a vaca ao iniciar
uma nova lactação.
Recomendação: - 20g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.

FERTILIDADE-

Este medicamento deve ser oferecido para as vacas que entram no pré e pós-parto até a
conﬁrmação da prenhes. O objetivo é auxiliar na recuperação do útero e aumentar
a fertilidade e por consequência diminuir o intervalo entre partos.
Recomendação: - 10g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.

PODODERMATITEEste medicamento deve ser oferecido no pré-parto para que as vacas tenham bons cascos e pernas
em sua nova lactação. Vacas com cascos sadios têm uma boa reprodução e se tornam matrizes
férteis, com um intervalo entre partos dentro do ideal.
Recomendação pré-parto - 20g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.
Em caso de animais com problemas clínicos: 100g/cab/dia, até desaparecer os sintomas.

SEPTBIO-

Em caso de retenção de placenta, parto destócico, metrite , tratar ou prevenir qualquer
acometimento infeccioso no útero, principalmente em caso de intervenções uterinas.
Fornecer 600 g do «SEPTBIO PECNEW» por dia durante 7 dias, 300g cedo e 300g a tarde
ou
Fornecer 30 ml «SEPTBIO PECNEW» por dia durante 7dias, na ração ou direto na boca
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