CURSO DE AVALIAÇÃO GINECOLÓGICA E
UTILIZAÇÃO RACIONAL DE PROTOCOLOS
REPRODUTIVOS EM FÊMEAS BOVINAS

1. INTRODUÇÃO
O que se pretende por intermédio do maior e melhor conhecimento na fisiologia animal é a
aplicação das técnicas atualmente disponíveis, de forma que cada vaca, em idade reprodutiva,
produza um bezerro por ano. A baixa eficiência reprodutiva é um reflexo de distúrbios que
afetam negativamente a função fisiológica por intermédio da apresentação de síndromes tais
como: anestro, repetição de cio, mortalidade embrionária precoce ou tardia, aborto, retenção
de placenta, retardamento da puberdade e maturidade sexual. Esses distúrbios têm como
conseqüência: o aumento do período de serviço, a elevação do numero de serviço/concepção,
o aumento do intervalo entre partos, a redução da vida útil da fêmea e descartes precoces de
reprodutores (Vale, 2002).
É importante que se faça uma reformulação de conceitos ultrapassados e um novo enfoque na
assistência técnica, direcionando seus esforços para programas de fomento e preventivos,
modificando o enfoque ainda predominante mais voltado para o aspecto curativo. É
necessário que o trabalho de assistência efetuado em cada propriedade, ou pelo menos
naquelas com condições, englobe as funções referentes a planejamento, organização,
execução e controle zootécnico e econômico. Nesse sentido, a Gepec tem o prazer de recebêlo no curso de avaliação ginecológica e utilização racional de protocolos reprodutivos. Serão
discutidos diversos pontos chave durante o curso relacionados à eficiência reprodutiva e sua
importância para pecuária nacional.
2. ANATOMIA DO SISTEMA GENITAL DE FÊMEAS BOVINAS
O conhecimento da anatomia e fisiologia dos órgãos genitais da vaca é de suma importância
para o exame ginecológico e diagnóstico de gestação pelo médico veterinário. A figura
seguinte mostra o aparelho reprodutivo da vaca.
Figura 1. Representação esquemática do trato genital da fêmea bovina.

2.1. OVÁRIOS
Têm a função de produção de gametas e hormônios (estrógeno e progesterona), de cor branca
rosada, com tamanho variável (em média 3-4 cm de comprimento por 2-3 cm de largura) de
acordo com a idade, raça, condições alimentares e fase do ciclo estral. A variação do tamanho
deve-se principalmente as estruturas funcionais presentes, folículos e corpos lúteos. Existe

2

uma tendência dos ovários de uma fêmea se apresentarem simétricos, caso não exista
nenhuma estrutura presente em um e ausente no outro (como um corpo lúteo). As fêmeas
com ovários maiores possuem um maior número de folículos. São encontrados, em geral, no
assoalho da pélvis em sua porção anterior, ou fora desta em caso de gestação, no puerpério
(logo após o parto). Estão ligados às trompas uterinas pelos ligamentos meso-ovários e úteroovários e são recobertos por uma camada de peritônio.
Figura 2. Ovário com folículos (FOL) e corpo lúteo (CL) em destaque.

Figura 3. Representação esquemática do ovário e a seqüência na formação de suas
estruturas durante o ciclo estral.
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2.2. OVIDUTOS
São divididos em três partes: infundíbulo, próximo ao ovário; ampola, a parte média e o istmo,
que se conecta ao útero. Suas principais funções são a captação dos ovócitos liberados pelo
ovário, o transporte de espermatozóides e dos embriões, e a produção de um ambiente
adequado para a fecundação. É um órgão que, na prática, não se tem acesso fácil pelos
métodos semiológicos usuais, mas que quando existe alguma patologia nos mesmos, a
fertilidade do animal pode ser comprometida, assim como os resultados do processo de
superovulação em doadoras de embriões.
2.3. ÚTERO
O útero conecta os ovidutos à cérvix. As fêmeas bovinas possuem útero classificado como
bicornual, caracterizado por ter dois cornos e um pequeno corpo uterino, que é o segmento
que vai do final da cérvix até o início da bifurcação dos cornos (1,5 cm). É revestido
internamente por uma camada mucosa denominada endométrio, que além de secretar
substâncias importantes para o desenvolvimento inicial do embrião, produz um hormônio
denominado prostaglandina. Externamente ao endométrio, encontramos uma camada
muscular, o miométrio, cujo tônus varia de acordo com a secreção dos esteróides ovarianos. A
porção mais caudal, a cérvix, é formada por anéis de tecido conjuntivo denso, que funcionam
como pregas transversais, limitando a entrada e saída de substâncias do útero.
2.4. COLO OU CÉRVIX UTERINA
De todas as porções do aparelho genital, é de grande importância tecer alguns comentários a
respeito do colo uterino ou cérvix. Esta estrutura é o ponto inicial de todos os trabalhos
ginecológicos. Com cavidade reduzida, formado por anéis cartilaginosos com função específica
de fechamento do canal, de consistência mais dura, onde sua cavidade reduzida
longitudinalmente liga a vagina ao corpo do útero.
Figura 4. Cérvix uterina com seu óstio interno em destaque.

Seu tamanho, espessura e forma diferem de animal para animal (medindo de 5 a 15 cm,
normalmente). Existem raças em que o colo é menor e noutras, ele é maior. Nas novilhas o
colo é sempre menor e mais fino, aumentando de tamanho à medida que o animal tem partos
sucessivos. Raramente pode haver a existência de duplicidade de colo, dividido por um septo
longitudinal, mas quando isso ocorre, normalmente um é "falso", ou seja, sem continuidade; a
menos que haja duplicidade de todo o aparelho genital.
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2.5. VAGINA
Está localizada entre o colo do útero e os lábios vulvares, com forma tubular e diferentes
diâmetros internos em conseqüência do grande número de pregas. Apresenta um
comprimento aproximado de 30 cm, apresentando sua porção cranial um formato de fundo de
saco, na qual se encontra a porção vaginal da cérvix (entrada do colo) é denominada de fórnice
vaginal.
Figura 5. Vagina e óstio externo da cérvix em destaque.

2.6. VULVA
Responde pelo fechamento externo do trato genital feminino através dos lábios vulvares.
Externamente acha-se recoberta por pêlos com mucosa e pele de pigmentação própria da
raça, tendo na sua parte inferior o clitóris.

3. ENDOCRINOLOGIA DA REPRODUÇÃO – CONCEITOS BÁSICOS
3.1. Hormônio
É uma substância que pode ter natureza química diversa (proteína, lipídeos e outros), que é
produzida em um tecido (fonte), e atua em outro tecido (alvo), modificando a sua fisiologia
e/ou bioquímica. A ação no tecido alvo depende de estruturas conhecidas como receptores,
nas quais o hormônio deve se ligar para exercer sua função.
3.2. Receptores
São geralmente moléculas protéicas, localizados no interior (citoplasma) ou na membrana
plasmática das células alvo. São estruturas dinâmicas, ou seja, que podem aumentar ou
diminuir de quantidade em determinados momentos, ou mesmo estarem presentes ou
ausentes em um tecido dependendo da fase reprodutiva na qual o animal se encontra. Muitas
vezes, a potência ou atividade de um hormônio, está relacionada mais ao número de
receptores para o mesmo, que a sua concentração sangüínea. Os principais hormônios
relacionados à reprodução da fêmea serão discutidos a seguir, com relação ao local de
produção e suas principais funções (atividade biológica), e a inter-relação dos mesmos,
durante o ciclo estral.
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3.3. GnRH - Hormônio Liberador de Gonadotrofinas.
É produzido pelo Hipotálamo, que é uma estrutura presente no sistema nervoso central. Sua
função básica é estimular a liberação de gonadotrofinas (FSH e LH) pela hipófise.
3.4. FSH - Hormônio Folículo Estimulante.
É Produzido pela hipófise (ou pituitária), sendo secretado em resposta ao GnRH. Age
principalmente ao nível dos ovários onde exerce as seguintes funções principais:
. Desenvolvimento folicular;
. Produção de estrógeno (E2) pelos folículos;
. Produção de Inibina por folículos no final de desenvolvimento;
. Aumento dos receptores para LH nos folículos.
3.5. LH - Hormônio Luteinizante.
Mesmas considerações feitas para o FSH. Principais funções:
. Promove a ovulação;
. Formação do corpo lúteo e secreção inicial de progesterona.
3.6. Estrógeno
É um esteróide ovariano. Produzido pelos folículos em desenvolvimento, tem várias funções
dentro e fora do sistema genital. As principais são:
. Indução do comportamento do estro (cio) (ação no SNC);
. Aumento da vascularização, contrações e secreções do genital;
. Controla a secreção de GnRH e gonadotrofinas
3.7. Progesterona
É também um esteróide ovariano, produzido pelo corpo lúteo e em algumas espécies também
pela placenta. Funções:
. Provoca relaxamento do genital, principalmente útero;
. Controla as secreções uterinas durante o início da gestação;
. Inibe a secreção de GnRH.
3.8. Inibina
É um hormônio descoberto recentemente, produzido pelos folículos em sua fase final de
desenvolvimento, que tem basicamente a função sistêmica de bloquear a síntese do FSH na
hipófise.
3.9. Activina
É um derivado das cadeias da Inibina, produzido pelo ovário. Atua sinergicamente com o FSH,
aumentando o número de receptores e produção desta glicoproteína nos ovários e também na
hipófise.
3.10. Prostaglandina
É produzida pelo útero e tem a função de provocar a regressão do corpo lúteo, com queda na
produção de progesterona.
3.11. Controle endócrino do ciclo estral.
O ciclo estral nas espécies domésticas refere-se ao ritmo funcional do sistema genital que se
estabelece após a puberdade. Ocorrem alterações fisiológicas, morfológicas e
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comportamentais cíclicas, que são coordenados por hormônios secretados por vários tecidos.
Um breve relato do controle endócrino está descrito á seguir.
O GnRH, secretado pelo hipotálamo, através do sistema porta hipotálamo-hipófise, atinge esta
glândula e estimula a liberação das gonadotrofinas, FSH e LH. Existem 2 locais de produção e
secreção de GnRH no hipotálamo: os centros controladores da secreção tônica, que secretam
GnRH de uma forma relativamente contínua, e os centros controladores da onda pré
ovulatória, que secretam grandes quantidades de GnRH de uma só vez. As gonadotrofinas,
além se distribuírem no organismo via circulação sistêmica, atingem o hipotálamo, pelo vaso
de Fluxo Retrógrado onde causam um bloqueio parcial na liberação de GnRH (mecanismo
conhecido por Feed Back negativo). Via circulação, as gonadotrofinas chegam aos ovários,
especificamente aos folículos, onde o FSH principalmente estimula o desenvolvimento destes.
Com isto, os folículos iniciarão a produção de Estrógeno, que via circulação sistêmica atingirá o
hipotálamo provocando um efeito negativo na secreção tônica e um efeito positivo,
estimulando os centros controladores da onda pré-ovulatória além de um efeito positivo na
secreção de gonadotrofinas na hipófise.
Quando a quantidade de estrógeno na circulação chega em determinado nível (devido a
produção crescente pelos folículos em desenvolvimento) este sensibiliza áreas superiores no
SNC, fazendo com que a fêmea manifeste sinais de aceitação do macho (estro) e age também
no centros controladores da onda pré-ovulatória de GnRH, fazendo com que uma grande
quantidade deste hormônio seja liberada na circulação. Na etapa final do seu
desenvolvimento, os folículos secretam outro hormônio, a inibina, que via sistêmica tem a
função de bloquear seletivamente a síntese do FSH na hipófise. Por este motivo,
acompanhando o pico de liberação de GnRH (onda pré-ovulatória) teremos um pico maior de
LH, através do mecanismo de feed-back positivo, já que a produção de FSH encontra-se
parcialmente bloqueada. Este pico de LH é responsável pela ovulação dos folículos presentes
nos ovários que tem desenvolvimento compatível. As células remanescentes do(s) folículo(s)
que ovularam sofreram uma transformação chamada luteinização, formando o Corpo Lúteo,
que produz Progesterona. Estes eventos também são coordenados pelo LH. A produção de
progesterona alcança seu limite por volta de 5 a 7 dias após a formação do corpo lúteo, e
enquanto permanecer em níveis elevados na circulação é responsável por bloquear a liberação
de GnRH e das gonadotrofinas hipofisárias, ou seja, o animal não apresentará estro novamente
enquanto tal hormônio estiver em concentrações circulantes elevadas. Considerando que a
fêmea não tenha ficado gestante no estro anterior, o corpo lúteo, cerca de 10 a 15 dias após a
formação, iniciará a produção de citocina, que no endométrio estimulará a produção de
PGF2 , responsável pela regressão do corpo lúteo, processo conhecido como luteólise. Com
isso a concentração plasmática de progesterona diminui, possibilitando aumentos gradativos
na secreção de GnRH, FSH e LH, iniciando um novo ciclo.
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Figura 6. Representação esquemática do ciclo estral bovino

4. PRINCIPAIS PATOLOGIAS DO SISTEMA GENITAL BOVINO
4.1. Retenção de placenta
A retenção de placenta é a permanência, total ou parcial, da placenta no útero após o parto,
por um período acima de 12 a 24 horas. Na maioria dos casos, a retenção de placenta deve ser
considerada como um sintoma clínico de uma doença generalizada, devido a infeções, doenças
metabólicas, deficiências nutricionais, dentre outros (GRUNERT, 1986). Bovinos de leite têm
maior incidência que bovinos de corte e, em condições livres de doenças, partos distócicos ou
deficiências nutricionais, a incidência varia de 3 a 12%, com média de 7%.
A retenção de placenta atrasa a involução uterina e aumentando consideravelmente os riscos
de ocorrência de metrites. As principais causas da retenção de placenta estão ligadas a fatores
patológicos que afetam o processo de desprendimento nos placentomas, como: placentomas
imaturos, edemas nas vilosidades coriônicas, involução tardia do placentoma, hiperemia e
infeções, atonia uterina (por distocia e hipocalcemia), dentre outras (GRUNERT, 1986).
O elemento chave na patogênese da retenção de placenta em bovinos é a redução no tempo
do desprendimento da relação carúncula-cotiledone após o parto do bezerro. O
reconhecimento imunológico materno das proteínas da classe I do MHC fetal expresso pelas
células do trofoblasto dispara uma resposta imune/inflamatória que contribui para a
separação da placenta ao parto. Fatores quimiotáxicos para os leucócitos são encontrados nos
placentomas de vacas com separação de placenta normal. Ele esta ausente nos placentomas
de vacas com retenção de placenta.
Tratamento - O objetivo no tratamento da retenção de placenta é apressar a separação da
placenta e sua expulsão da cavidade uterina assim como eliminar a contaminação bacteriana
do útero. A remoção manual, método preconizado antigamente, não deve ser utilizado devido
aos riscos inerentes que podem ser causados ao endométrio e à cérvix. O uso de terapias
farmacológicas no pós-parto imediato com PgF2, ocitocina ou cálcio, têm geralmente baixa
eficiência em apressar a eliminação da placenta. Geralmente, em condições de campo, a
estratégia mais eficaz é a administração local ou sistêmica de antibioticoterapia e
antiinflamatórios. Pode-se utilizar também massagens uterinas por via retal ou vaginal para
facilitar a expulsão. A administração de ocitocina é recomendada no momento do parto e até
quatro horas após o mesmo. Após este tempo, não oferece nenhum benefício. Em curto
espaço de tempo as infecções bacterianas estão associadas à retenção de placenta. Do ponto
de vista clínico as retenções placentárias podem apresentar seqüelas como metrite,
endometrite crônica, piometra. Salpingite, ooforite, metrite séptica aguda, peritonite e
septicemia. Do ponto de vista reprodutivo, realçam-se os atrasos da involução uterina e do
reinício da atividade ovariana pós-parto, aumento do intervalo parto-concepção, aumento do
número de inseminações por gestação e diminuição da taxa de concepção.
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4.2. Distocia
Distocia é definida como um parto difícil, caracterizando-se pelas dificuldades ou
impedimentos que o feto encontra para ser expulso do útero, em decorrência de problemas
de origem materna, fetal ou de ambos. Pode variar desde um atraso, até a incapacidade de
parir. As conseqüências do parto distócico podem ser: morte do feto; diminuição da produção
em geral; redução na fertilidade; esterilidade e morte da fêmea.
A incidência de distocias nas grandes fêmeas domésticas é variável com espécie e raça. Na
espécie bovina, é mais comum nas raças leiteiras. As distocias de origem fetal também são as
mais comuns. Deve-se lembrar que todos os casos de distocias devem ser atendidos com a
devida brevidade, pois o fator tempo atua desfavoravelmente para os três: feto, fêmea e
profissional. São várias as origens da distocia materna, sendo:
 Inércia uterina: primária e secundária
 Espasmo cervical
 Ruptura uterina
 Dilatação incompleta
O diagnóstico é baseado nos sinais clínicos e palpação vaginal com dilatação suficiente. O
tratamento utilizado é eliminar os possíveis fatores de impedimento, indução medicamentosa
(administração de cálcio e ocitocina), fetotomia e cesariana
4.3. Prolapso vaginal
O prolapso vaginal é à saída da membrana mucosa, inicialmente do assoalho da vagina
anterior podendo se agravar até haver um prolapso com inversão (saída da vagina e cérvix pela
vulva). Pode ser acompanhado de prolapso de útero, cervical, retal e de bexiga urinária. Pode
ser de dois graus: prolapso parcial da vagina quando somente uma porção da vagina é
projetada para o exterior pela abertura vulvar, ou prolapso total da vagina quando ocorre a
projeção total da vagina pela vulva, sendo a porção vaginal da cérvix visível. Pode ser
observado em ruminantes em prenhêz adiantada ou no pós-parto. O prolapso vaginal pode
ocorrer devido ao relaxamento do sistema de fixação do genital em animais idosos;
alimentação rica em estrógenos; aumento da pressão intra abdominal (prenhêz adiantada,
tenesmo, outras patologias); tratamentos hormonais ou que causem excessiva irritação da
vagina; deposição excessiva de gordura no tecido peri-vaginal relaxando seus ligamentos e
aumentando a sua mobilidade; predisposição hereditária; confinamento e cistos ovarianos.
Recidiva em prenhêz futura é possível e há transmissão da predisposição aos descendentes. O
principal perigo do prolapso vaginal grave nos ruminantes durante a prenhêz é evoluir para
prolapso uterino do tipo pós-parto ou de se instalar uma infecção na mucosa lesada que pode
evoluir para a cérvix e útero levando ao abortamento, enfisema fetal, infecções puerperais ou
septicemias.
Figura 7. Vaca com prolapso uterino.
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O tratamento sugerido é reduzir e manter o órgão em sua posição. A redução do prolapso
através de suturas, se possível, pode ser feita por diferentes métodos cirúrgicos.
4.4. Hipoplasia ovariana
A hipoplasia ovariana hereditária ocorre em várias espécies e constitui-se em importante
causa de falha reprodutiva em vacas taurinas e zebuínas. É uma patologia hereditária, devido a
um gene autossômico recessivo de penetrância incompleta, pode ser bilateral total ou parcial
ou unilateral total ou parcial. Tanto em vacas taurinas quanto em vacas zebuínas, a hipoplasia
gonadal hereditária é geralmente bilateral, mas varia consideravelmente em severidade e
simetria. Em associação com a hipoplasia ovariana, geralmente há um infantilismo relacionado
ao restante do trato genital. O infantilismo genital ocorre mais freqüentemente em fêmeas
jovens associadas à má nutrição, tornando os ovários monofuncionais.
Clinicamente, os ovários são pequenos, consistentes e lisos. Os cios são irregulares e muito
espaçados quando a hipoplasia é parcial. No caso de hipoplasia total e bilateral os animais
apresentam trato reprodutivo infantil e nunca manifestam cio. O diagnóstico é realizado
através da palpação retal onde se observa ovários de tamanho diminuído, semelhantes a grão
de ervilha, de consistência firme e superfície achatada. Nas formas unilaterais o ovário
contralateral e funcional é de tamanho normal. Não há tratamento por ser uma patologia
genética, sendo o mais indicado o descarte do animal para evitar a transmissão aos
descendentes.
4.5. Endometrite, metrite e piometra
Endometrite: essencialmente uma inflamação do endométrio, embora clinicamente na
maioria dos casos não altere a saúde geral do animal, invariavelmente pode modificar o
ambiente uterino e afetar a fertilidade, por comprometer o trânsito dos espermatozóides,
impedir o reconhecimento maternal da gestação ou provocar a morte do embrião, resultando
em aumento do período de serviço e/ou número de serviço por concepção. A doença ocorre
usualmente dentro de 10 dias após o parto.
Características:
 Descarga uterina fétida e escura
 Usualmente febre
 Casos severos:
- Redução na produção de leite
- Inapetência ou anorexia
- Taquicardia
- Desidratação aparente
Metrite: infecção uterina em torno de 21 dias ou mais pós-parto sem sinais clínicos. Ocorre
envolvimento de toda a espessura da parede uterina.
Características:
- Descarga uterina purulenta ou muco-purulenta
- Sem sinais de doença clinica
Endometrite subclínica: inflamação do endométrio uterino. Diagnosticada por citologia na
ausência de descarga vaginais purulentas.
Características:
 Citologia da descarga uterina
> 18% neutrófilos 20-30 dias pós-parto
> 10% neutrófilos 34-47 dias pós-parto
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 Repetição de cios
Piometra: é caracterizada por acúmulo progressivo de exudato purulento no útero. Após o
parto, as barreiras físicas, como a vulva e cérvix, estão mais vulneráveis facilitando a instalação
de infecções uterinas. Somados a esses fatores, a retenção de placenta, o parto distócico, o
prolapso uterino, casos de aborto, o nascimento prematuro e as lesões traumáticas afetam o
mecanismo de defesa e freqüentemente expõem o animal às infecções.
4.6. Anestro em bovinos
Se o estro não foi observado nas vacas em torno dos 60 dias pós-parto esta condição é
definida como Anestro Pós-Parto, esteja ela ciclando ou não.
Anestro: a vaca não é apresenta cio porque ela não esta ciclando ou porque ele não foi
detectado, mas ela esta ciclando.
Anestro verdadeiro: a vaca não apresenta estro porque seus ovários estão inativos.
Subestro: a vaca possui atividade cíclica normal, mas não é observada em estro devido a
comportamento estral fraco ou ausente, ou observação insuficiente.
Classificação
Segundo Wiltbank et al. (2002) o estado anovulatório pode ser classificado como: Anovulação
com crescimento folicular até estágios pré-antrais.




Vacas possuem folículos muito pequenos que estão crescendo até a fase de
emergência e estabilizam.
Condições de baixa nutrição (especialmente em manejos extensivos)
O fator básico é a estimulação inadequada de FSH

Patogênese do anestro em bovinos
O retorno da atividade cíclica após o parto é influenciado por:
-

Nutrição
Condição corporal
Amamentação
Lactação
Distocia
Idade
Mês do parto
Patologias uterinas
Doenças debilitantes

Menos que 10% das vacas falham em ovular em rebanhos leiteiros bem manejados. Em
bovinos de corte, este índice pode chegar a 60%, devido aos efeitos supressivos da
amamentação, nutrição, estação do ano, etc.
Tratamento do anestro em bovinos
O tratamento é baseado em:
1. Aumentar o nível energético: Nutrição adequada durante o período pré e pós-parto e
início da lactação.
2. Tratamentos hormonais: Em combinação com suplementação energética.
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3. Interrupção da amamentação: A diminuição do estímulo da amamentação pode ajudar a
estimular o estro.
Figura 8. Ovário em anestro (esq.) e ovário inativo (dir.).

Anovulação com crescimento folicular até o estágio de pré-ovulatório
Nestes casos o tratamento com GnRH geralmente não funciona devido ao fato do ovários não
possuírem receptores para LH suficientes para responder. Os tratamentos podem associar a
nutrição adequada com protocolos hormonais como o estímulo ao crescimento folicular com
FSH/PMSG, sendo que após reconhecimento deste crescimento utilizar GnRH para estimular a
maturação e ovulação do folículo dominante. É importante não cruzar/inseminar as vacas no
primeiro estro.
4.7. Doença ovariana cística (DOC) em bovinos
A doença do ovário cístico em vacas é usualmente encontrada nos dois primeiros meses após o
parto, quando a atividade ovariana normal reinicia. Tradicionalmente, cistos tem sido
definidos como estruturas foliculares anovulatórias (diâmetro  25 mm) que persistem por 10
dias ou mais na ausência de um corpo lúteo funcional e é acompanhado de comportamento
estral anormal (intervalos estrais irregulares, ninfomania e anestro). O tamanho normal dos
folículos maduros varia de 16 a 19 mm. Folículos que persistem no ovário com diâmetros
maiores que estes valores podem ser considerados císticos.

Figura 9. Cisto folicular em destaque.
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A. Patogênese
Os cistos foliculares e a persistência folicular podem ser descritas como uma condição
anovulatória com crescimento folicular até folículos ovulatórios ou terciários. Essencialmente
o folículo dominante da onda de crescimento folicular prévia persiste e não ovula, sendo que
as ondas foliculares consecutivas também não atingem a ovulação. Vacas com cistos ovarianos
possuem ondas de crescimento folicular similares àquelas vacas normais que ovulam no final
do estro, mas estes folículos não ovulam. A causa fisiológica é a ausência de um pico de LH,
que normalmente ativa a ovulação.
Fatores predisponentes
- Doenças metabólicas (cetose, acidose)
- Balance energético negative excessive
- Alta produção
- Retenção de placenta
- Endometrites
- Distocia
- Patologia da gestação
- Genética
B. Sinais clínicos
Os sinais clínicos observados são dependentes da atividade endócrina do cisto.
Cistos foliculares
- Hiperestrogenização
- Ninfomania
- Monta em outras vacas
- Diminuição na produção de leite

Cistos foliculares luteínicos
- A vaca não é observada em estro
- Longos intervalos entre estros
- Anestro

C. Tratamento da doença ovariana cística em bovinos
Os tratamentos modernos da DOC em bovinos visam corrigir os fatores responsáveis pelo
desenvolvimento da doença:
1. Correção das desordens nutricionais e metabólicas
2. Tratamento hormonal para induzir o retorno da atividade cíclica ovariana
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Cistos foliculares
GnRH e análogos: objetiva estimular a inadequada estimulação de LH necessária para a
maturação final e ovulação. Para diminuir o tempo de evolução uma combinação de GnRH e
prostaglandinas é recomendada:


GnRH seguido de PgF2α após 7 dias

Gonadotrofina coriônica humana (hCG): O hCG possui uma atividade tipo LH permitindo a
maturação final e ovulação.



hCG seguido de PgF2α após 7 dias
As vacas podem ser inseminadas no próximo cio

Progestágenos: O tratamento com progestágenos não apenas induz a ovulação do folículo
dominante, mas também provem o iniciador de progesterona que previne a recorrência da
condição cística.


As vacas podem ser inseminadas no próximo cio

Cistos foliculares luteínicos
Os cistos originários de corpos lúteos são progestagenicamente ativos e sensíveis à ação de
prostaglandinas. O tratamento usualmente consiste de uma ou duas doses de PgF2α.


As vacas podem ser inseminadas neste cio induzido.

Persistência do corpo lúteo em bovinos
A luteólise ocorre em torno do 17° dia do ciclo estral nos bovinos. Ela é ativada por secreção
de prostaglandina F2 α para garantir o início de um novo ciclo estral e ovulação. O corpo lúteo
que persiste no ovário em torno do 20° dia é considerado persistente.
Sinais clínicos
As vacas com corpo lúteo persistente não são observadas em cio e podem ser erroneamente
consideradas com gestantes. A presença do tecido lúteo ativo no ovário leva ao estado
anovulatório onde folículos em crescimento das ondas foliculares seguintes não ovulam. Isto
se deve ao feed-back negativo da progesterona na liberação do LH.
Patogênese
A sua patogênese em bovino ainda não é totalmente conhecida. Uma causa direta é sem
dúvida a secreção inadequada do fator luteolítico, a PGF2α. As seguintes condições têm sido
associadas com a função lútea prolongada:




infecções uterinas, incluindo piometra
alta produção de leite especialmente no período pós-parto inicial
tratamentos prolongados com drogas que interferem com as vias das prostaglandinas
(DAINES e glicocorticóides)

Tratamento
O tratamento é feito utilizando PgF2α. Este pode ser combinado com uma dose de GnRH
aproximadamente 48-56 horas para estimular a ovulação.


As vacas podem ser inseminadas no próximo cio.
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5. EXAME GINECOLÓGICO E DIAGNÓTICO DE GESTAÇÃO
O primeiro passo para o exame ginecológico das fêmeas bovinas é a consulta dos históricos
reprodutivos destes animais quando disponíveis. Informações sobre os índices de fertilidade
ou condições patológicas adversas podem auxiliar no diagnóstico reprodutivo e fornecer
subsídios para a escolha do melhor plano terapêutico. O próximo passo envolve a contenção
adequada das matrizes para que não ocorra nenhum tipo de acidente com o examinador ou
ainda com os animais sob avaliação.
Após todos estes cuidados, a avaliação ginecológica deve contar com a inspeção clínica dos
animais. Informações importantes podem ser coletadas mesmo antes do exame de toque retal
ou com auxílio de ultrasson. Neste momento o médico veterinário pode verificar o escore
corporal dos animais, sua condição física, presença de sangramento e corrimentos que, nos
processos infecciosos, freqüentemente se encontram aderidos em sua calda e na região
perineal. A presença de odores anormais e alterações de comportamento podem também ser
detectadas durante o processo de inspeção.
As atenções devem ser voltadas então para os lábios vulvares e suas mucosas. Quando os
níveis de estrógeno estão baixos, as membranas encontram-se pálidas e umedecidas, porém
não há um brilho característico e a vascularização menos evidente. Com o aumento dos níveis
de estrógeno, o fluxo sanguíneo aumenta e a coloração se torna rosada, com presença de
muco límpido e cristalino durante o estro. Em alguns processos infecciosos podem causar
alterações na genitália externa como em alguns casos de Rinotraqueíte Infecciosa (IBR). Nestes
casos, ocorre a formação de pústulas na membrana mucosa que podem ser associadas ao
histórico reprodutivo de baixa fertilidade.
A palpação retal propriamente dita deve então ser conduzida pelo médico veterinário. É
essencial que o profissional envolvido na conduta de programas reprodutivos esteja apto para
diagnosticar, de forma rápida e precisa, as alterações do trato genital. As habilidades incluem a
caracterização das estruturas ovarianas, reconhecimento de gestação e detecção dos diversos
tipos de patologias.
Antes de introduzir a mão no ânus, o profissional deve procurar lubrificar a luva para facilitar o
seu acesso ao reto, evitando, dessa forma, que a luva se rompa ou cause estresse ao animal. A
manobra deve ser gentil porém firme, respeitando-se sempre o reflexo de defecação que
rotineiramente ocorre devido a presença da mão do examinador no reto. Quando necessário,
o processo deve ser interrompido até que a onda peristáltica termine, sem que, no entanto, o
punho do examinador seja retirado completamente do reto para que não haja entrada de ar.
As fezes devem então ser retiradas de acordo com o comprimento do braço do examinador.
A cérvix devido as suas características físicas distintas e posição anatômica relativamente
constante deve ser o ponto de partida no exame de toque retal. Uma vez localizada, esta
estrutura deve ser examinada de acordo com seu tamanho, forma, posição, consistência e
motilidade. Em um movimento contínuo, a estrutura deve ser então tracionada para trás
trazendo o útero para próximo do examinador. Esta manobra traz informações importantes
em casos de gestação devido ao peso e resistência característica nestes casos.
O próximo passo envolve a identificação do ligamento que liga os dois cornos uterinos. A
identificação e individualização destes permite a avaliação de sua simetria, importante nos
casos de gestação ou patológicos como nas infecções uterinas. Os cornos devem então ser
colocados na palma da mão para avaliação de sua tonicidade, mobilidade e tamanho. Caso não
haja gestação, ambos os cornos cabem com facilidade na mão e podem ser facilmente
individualizados.
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Os ovários podem ser normalmente localizados na porção cranial da pelve e lateralmente a
abertura interna da cérvix. Estas estruturas podem ser deslocadas ventralmente em casos de
gestação ou patologias que envolvem o aumento do tamanho uterino. O examinador deve ser
capaz de diferencias estruturas tai como: corpo lúteo, folículos e cistos foliculares. Ovários em
anestro apresentam normalmente tamanho reduzido, são de consistência mais firme e
superfície lisa.
Figura 10. Desenvolvimento gradual do corpo lúteo.

O corpo hemorrágico se desenvolve e se transforma em corpo lúteo ( 3,0 cm/diâmetro) após
a ovulação. Esta estrutura apresenta freqüentemente uma borda bem definida e proeminente
na superfície ovariana. Ao contrário dos folículos (1,0 – 2,5 cm/diâmetro) em que a
consistência é flutuante, o corpo lúteo apresenta uma consistência firme, parecida com a
consistência do fígado. Ocasionalmente o corpo lúteo pode estar incluso no parênquima
ovariano dificultando sua identificação. Nestes casos o examinador não consegue identificar
uma borda bem definida. Devido aos fatores luteolíticos o corpo lúteo regride e se transforma
em uma estrutura fibrosa denominada corpo albicans.
6. DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO
Caso haja assimetria dos cornos uterinos, o examinador deverá identificar a presença da
vesícula amniótica e das membranas que circundam o feto através de um movimento de
beliscamento. Esta manobra deve ser realizada de forma bastante sutil e cautelosa. Nas fases
de gestação mais adiantadas, o feto pode ser identificado além da presença dos placentomas e
do frêmito da artéria uterina.
A palpação da vesícula amniótica pode ser realizada a partir dos 30 dias de gestação. Antes
deste período sua estrutura ainda é muito pequena, já após os 65 dias é grande demais para
ser palpada. A vesícula movimenta-se livremente pelo líquido alantoideano. Para palpá-la, o
dedo polegar deve-se unir aos dedos remanescentes circundando assim o corno uterino e
deslizando a mão ao longo do corno. Entretanto, a palpação da vesícula não deve ser realizada
rotineiramente para confirmação da gestação em razão do risco de ruptura e
conseqüentemente aborto. As membranas fetais são outro parâmetro para o diagnóstico de
gestação. Com o auxílio dos dedos, estas membranas podem ser detectadas com um
movimento de beliscamento desde que também seja realizado de forma bastante sutil. Em
uma gestação recente, toda seção do corno uterino deve ser colocada entre os dedos, já em
gestações mais avançadas uma parte do corno deve ser examinada de forma que a membrana
escorregue entre os dedos do examinador. Entre os dias 60 e 70 de gestação, fica evidente o
exame da membrana no corno não gestante.
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O feto não pode ser palpado até o amnion se torne flácido o bastante para permitir sua
manipulação. Usualmente isto ocorre entre os dias 60 e 70 dias de gestação. Os placentomas
podem ser palpados a partir dos 70 – 75 dias de gestação. Os placentomas são maiores na
grande curvatura do útero quando comparados aos localizados próximo a bifurcação. Estas
estruturas são particularmente úteis entre o quinto e sexto mês de gestação quando o feto
encontra-se localizado profundamente no abdômen das matrizes, o que impossibilita sua
identificação. O frêmito da artéria uterina é outro parâmetro importante como indicador de
prenhês positiva e pode ser identificado a partir dos dias 80 e 90 de gestação.
CARACTERÍSTICAS DOS DIFERENTES ESTÁGIOS DE GESTAÇÃO
45 DIAS
1. Assimetria entre o corno gestante e o não gestante, relação de 1:1,5.
2. Útero apoiado no assoalho da pelve
3. Abaulamento dorsal pronunciado
4. Área embrionária com o tamanho de um ovo pequeno
5. Beliscamento das membranas
6. Corpo lúteo no ovário ipsolateral
7. Pode ser confundido com um quadro patogênico de piometrite
60 DIAS
1. O corno gestante começa a se deslocar para a saída da pélvis
2. Beliscamento das membranas nos dois cornos
3. A área embrionária preenche completamente o corno uterino
4. Abaulamento dorsal não é mais visível
5. Aspecto de balão cheio de água do corno gestante
6. Pode haver balotamento do feto
7. Presença do corpo lúteo no ovário ipsolateral
8. Diagnóstico diferencial
a. Piometra
I. Neste caso a parede do útero apresenta-se espessada
II. O exudato purulento pode se deslocar de um corno para outro
b. Endometrite – Útero bastante distendido, incompatível com esta fase
c. Metrite – Presença de pus na cauda do animal
120 DIAS
1. O feto desloca-se para fora da pelve em direção ao abdômen
2. Começa a apresentar uma forma anatômica bem definida
3. Palpação dos placentomas
4. Frêmito da artéria uterina
5. Difícil identificação dos ovários
150 DIAS
1. Feto completamente fora da pelve, apenas a cérvix encontra-se apoiada em seu
assoalho
2. Placentomas bem definidos
3. Feto bem definido anatomicamente
4. Frêmito da artéria uterina evidente
180 DIAS
1. Apenas a porção dorsal do útero pode ser palpada
2. Placentomas bem definidos
3. Frêmito da artéria uterina evidente
4. O feto normalmente não pode ser palpado
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240 DIAS
1. A palpação do feto se torna evidente
2. A movimentação do feto é detectável
3. Pernas detectáveis na entrada da pelve
RESUMO COM AS PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES NO DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO ATRAVÉS
DA PALPAÇÃO RETAL
1. O diagnóstico de gestação deve ser o primeiro passo no exame do sistema genital
2. Nenhuma matriz não deve ser classificada como não gestante a não ser que ambos os
cornos tenham sido examinados em toda sua extensão
3. Nenhuma matriz deve ser classificada como gestante a não ser que pelo menos dois
sinais de gestação tenham sido identificados
4. Alguns animais podem não ser avaliados adequadamente mesmo por profissionais
experientes, nestes casos uma nova avaliação deve ser remarcada
5. Nenhum animal deve ser tratado para desordens reprodutivas a não ser que este não
esteja gestante
Tabela 1. Parâmetros de avaliação durante a palpação retal.

Estágio de gestação
Tempo

Beliscamento Vesícula amniótica

Feto

Placentomas

+

+

120 Dias

+

+

+

150 Dias

+

+

+

+

+

30 Dias

+

+

45 Dias

+

+

60 Dias

+

+

90 Dias

+

180 Dias

Frêmito Artéria Uterina

7 Meses

+

+

+

8 Meses

+

+

+

9 Meses

+

+

+

Tabela 2. Estruturas fetais e o tempo de detecção com o auxílio de ultrasson.

Características identificáveis com auxílio de ultrasson
Tempos para detecção em dias
Média
Variação
20.3
19 to 24
20.9
19 to 24
23.2
22 to 25
29.1
26 to 33
29.1
28 to 31
29.5
28 to 33
31.2
30 to 33
35.2
33 to 38
44.6
42 to 49
44.8
42 to 50
52.8
51 to 55

Estruturas detectáveis
Estrutura embrião
Batidas do coração
Alantóide
Cordão espinhal
Botões dos membros anteriores
Amnion
Botões dos membros posteriores
Placentomas
Separação dos cascos
Movimentos fetais
Costelas
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Figura 11. Desenvolvimento embrionário segundo imagens do ultrasson.

27 DIAS
PRESENÇA DA
VESÍCULA

35 DIAS
PRESENÇA DO
EMBRIÃO

50 DIAS
CRESCIMENTO
EMBRIONÁRIO

90 DIAS
ESQUELETO E
COTILÉDONES
DESTACADOS
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7. Eficiência reprodutiva
Para se obterem padrões ideais de eficiência reprodutiva, ou seja, a produção de uma
cria/ano, com intervalo de parto de 12 meses e período de lactação de 305 dias, é preciso que
ocorra perfeita interação dos parâmetros genéticos, reprodutivos, sanitários e nutricionais.
Neste sentido, faz-se necessário a análise do desempenho reprodutivo animal para que se
possa identificar, definir metas, monitorar e solucionar os fatores que estão comprometendo a
eficiência reprodutiva e produtiva do rebanho.
A baixa produtividade do rebanho deve-se, essencialmente, aos seguintes fatores:
• Baixo desempenho reprodutivo
• Potencial genético inferior dos animais
• Alimentação inadequada
A. Escore da condição corporal (ECC)
O escore da condição corporal é um método de fácil avaliação do estado nutricional dos
animais ao qual se atribuem valores numéricos. A condição corporal é obtida pela observação
da gordura subcutânea das costelas, processos espinhosos e transversos das vértebras
lombares e/ou dorsais, tuberosidade esquiádica e sacral e inserção de cauda (Braun et al.,
1986). Para bovino de leite utiliza-se com maior freqüência uma escala de 5 pontos, com
pontuações intermediárias de 0,5, em que o escore 1 representa uma vaca muito magra,
enquanto o escore 5 a classifica como excessivamente gorda (FERREIRA, 1990).
A perda de peso está associada ao alto nível de produção e/ou baixo nível de ingestão no pósparto esta variável pode reduzir a taxa de concepção e, em casos extremos, conduz o animal à
condição de anestro. O balanço energético negativo reduz a liberação de LH e FSH pela
hipófise e, conseqüentemente, reduz o nível de estrógeno e progesterona, constituindo-se
fonte potencial de infertilidade em vacas (FERREIRA, 1993). Cada vaca tem o seu peso mínimo,
abaixo do qual não concebe ou cessa sua atividade ovariana luteal, e a subnutrição provoca
atrofia dos órgãos do sistema reprodutivo, menor secreção de esteróides e anestro. Isto
ocorre quando o animal de boa condição corporal perde de 20 a 35% do seu peso adulto, já a
perda de 10 a 15% do peso corporal nas primeiras semanas pós-parto não influi no reinício da
atividade ovariana luteal cíclica de animais de grande porte e com boa condição corporal ao
parto. Fica clara a importância de um acompanhamento e a avaliação do escore corporal das
vacas no período pré-parto. Vacas excessivamente gordas ao parto tendem a perder mais
escore corporal e, portanto, apresentam maior mobilização das reservas corporais de gordura,
menor consumo de matéria seca e, conseqüentemente, balanço energético negativo mais
prolongado após o parto.
B. Detecção e repetição de cio
O estro é o período caracterizado pela receptibilidade sexual das fêmeas, com duração média
de 18 horas (12 a 30 horas), em que a ovulação ocorre, em média, 12 horas (10 a 15 horas)
após o fim deste período (HAFEZ, 1995). A eficiência na detecção do cio é um dos fatores mais
importantes que afeta a taxa de gestação, prolonga o intervalo entre parto e,
conseqüentemente, reduz a produção durante a vida útil dos animais.
VALLE FILHO et al. (1986) relataram que em novilhas 43% dos cios ocorrem no período da
manhã, 21% à tarde e 36% durante à noite. Entretanto, em vacas adultas, 61% dos cios
ocorrem entre o entardecer e amanhecer. Além disso, outro fator a ser considerado é a
intensidade de expressão do cio, sendo observado em vacas que 50% dos cios mostram
intensidade normal; 16%, fraca intensidade; e 34%, expressiva intensidade do cio. Por outro
lado, mais de 54% das novilhas apresentam cio com fraca intensidade e 43%, com intensidade
normal. Assim, essas características de duração e expressão do cio devem ser levadas em
consideração ao se estabelecer a conduta de identificação de cio a ser adotada na
propriedade.
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Na prática, tem sido observado que muitas propriedades leiteiras adotam o critério de
identificação de cio antes das ordenhas aproveitando-se o momento em que as vacas estão
reunidas no curral de espera para ordenha. Considerando os aspectos já comentados, este
procedimento pode contribuir para aumentar o intervalo entre parto, em virtude de falhas na
detecção de cio. Para melhor detecção de cio, tem-se utilizado a observação dos animais por,
no mínimo, quarenta e cinco minutos, entre 6:00 e 7:00 e 18:00 e 19:00 h.
O ciclo estral na vaca tem duração média de 21 dias, com variações de 18 a 24 dias. Neste
caso, ciclos menores que 18 e maiores que 24 dias podem ocorrer, mas normalmente estão
relacionados a distúrbios hormonais ou falhas na identificação do cio. Considerando a duração
média do ciclo estral de 21 dias para bovino, a taxa de detecção de cio pode ser calculada
utilizando-se a seguinte equação: Tx detecção cio (%) = (21/C)  100, em que C é a média do
intervalo entre cios obtidos na propriedade. Neste caso, quanto maior o intervalo entre cio,
menor a taxa de detecção de cio. Este parâmetro irá auxiliar no diagnóstico das causas do
prolongado período de serviço ocorrido, em função da manifestação de cio, sejam de origem
nutricional, de manejo ou por infecções no aparelho reprodutivo feminino.
C. Idade a puberdade e ao primeiro parto
A maturidade sexual em novilhas depende mais do peso corporal que da idade. A taxa de
crescimento tem considerável influência sobre a idade à puberdade e, conseqüentemente, ao
primeiro parto. Portanto, a idade a puberdade é influenciada pelo nível nutricional recebido
pelas bezerras durante o período pré-puberal em que baixo nível de energia retarda a
maturidade sexual.
Tabela 3. Peso das novilhas para inseminação de acordo com as raças.
LIBERAR PARA REPRODUÇÃO
PRIMEIRO PARTO
RAÇA
PESO (KG)
IDADE (MESES)
PESO (KG)
IDADE (MESES)
HOLANDESA
330 – 340
15 - 18
500 - 550
24 – 27
MESTIÇO HZ
320
20 – 24
400 – 450
31 – 33
JERSEY
230 – 240
15
360
24
MESTIÇA JZ
270 – 280
20 – 22
420
29 – 31

Tabela 4. A idade e peso ao primeiro cio em novilhas Holandesas alimentadas com três níveis
de energia.
Consumo de NDT

Idade ao 1º cio

Peso ao 1º cio

meses

média

libras

média

Baixo (60%)

13,6 - 18,5

16,6

430 - 575

540

Normal (100%)

8,5 - 12,7

11,3

440 - 650

580

Alto (140%)

6,7 - 9,9

8,5

460 - 640

580

Fonte: Sorensen et al. (1959)
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8. PRINCIPAIS ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO REPRODUTIVO EM GADO DE LEITE
Período de serviço (PS)
Este índice auxilia na avaliação do estado nutricional e sanitário dos animais e do retorno a
atividade ovariana luteal cíclica, na eficiência de observação do cio e da IA e/ou
comportamento sexual e na qualidade seminal do reprodutor.
O período de serviço, ou dias em aberto, é definido como período entre o parto até a primeira
concepção fértil confirmada pela gestação da vaca. O período de serviço é influenciado
diretamente pela fertilidade da fêmea e do macho, pela eficiência de detecção de cio e pela
inseminação artificial. Como o período de gestação nos bovinos não sofre grandes variações,
em média 285 dias, o intervalo entre parto, considerado o indicador final da performance
reprodutiva de um rebanho, está diretamente relacionado com o período de serviço. Neste
sentido, para obter IP de 12 meses (ideal), o PS não poderia exceder a 85 dias.
Intervalo entre partos (IP)
É o período em meses decorrente da data do parto anterior até o presente parto. Está
diretamente relacionado ao PS. A análise deste índice fornece avaliação geral da performance
reprodutiva do rebanho.
Tabela 5. Redução do intervalo entre partos para 12 meses e aumento (%) aproximado na
produção de leite.
INTERVALO ENTRE PARTOS
De
24
21
18
17
16
15
14
13

AUMENTO NA PRODUÇÃO DE LEITE (%)

Para
12
12
12
12
12
12
12
12

100
75
50
40
33
25
16
8

Fonte: FERREIRA (1991)

Tabela 6. Relação do intervalo entre partos com a eficiência de produção.
Parâmetros
Vida útil da vaca
Nº de crias
Produção lactação
Produção na vida útil
Produção vaca /dia
Perda diária /vaca

Intervalo entre Partos
12 meses
18 meses
6 anos
6 anos
6
4
3500 kg
3500 kg
21000 kg
14000 kg
9,6 kg
6,4 kg
------3,2 kg

Fonte: FARIA (1991)
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Previsão do intervalo entre partos (PIP)
Calculado pela seguinte fórmula:
 PIP = (PS + 282)/30,4
PIP = previsão do intervalo entre partos; PS = período de serviço; 282 = período médio de gestação em
bovinos (dias); e 30,4 = a média de dias por mês em um ano.

Taxa de detecção de cio (DC)
Avalia a eficiência de detecção de cio, sendo calculada pela seguinte fórmula:
 DC (%) = (21/IC) x 100
DC = taxa de detecção de cio; 21 = média de dias do ciclo estral em bovinos;
IC = média, em dias, dos intervalos entre cios obtidos no rebanho.

Percentual de vacas em cio até 60 dias pós-parto (PC60)
É um índice fácil de ser obtido. Reflete o retorno da atividade ovariana luteal cíclica e ajuda na
avaliação da eficiência de detecção de cio, dos aspectos nutricionais e reprodutivo do rebanho,
visando à redução do PS. Obtém-se este índice dividindo o número de vacas observadas em cio
(VC) até 60 dias pelo número de vacas paridas (VP) no mesmo período.
 PC60 = (VC/VP) x 100
Período em dias até o primeiro cio
É o período (dias) decorrente do parto até a observação do primeiro cio. Este dado permite
avaliar o retorno da atividade ovariana luteal cíclica e a eficiência de detecção de cio.
Serviços por concepção (SC)
Um outro parâmetro considerado na avaliação do manejo reprodutivo é o número de serviço
por concepção, ou seja, o número de inseminações ou montas realizadas até que o animal se
torne gestante. Número médio de serviço por concepção acima de 2,5 demonstram sérios
problemas reprodutivos no rebanho. Valores inferiores a 1,8 são desejáveis, porém as metas
visam atingir média 1,4 a 1,6 serviços/concepção, refletindo assim a excelente fertilidade dos
animais e um eficiente processo de inseminação artificial. Este parâmetro permite avaliar a
eficiência do inseminador e a performance reprodutiva do touro e da fêmea. Pode ser obtido
pela seguinte fórmula:
 SC = S/C
SC = serviços por concepção; S = número de serviços realizados para se obter a prenhêz; e C = número
de fêmeas comprovadas prenhes.

Taxa de concepção ao primeiro serviço (TCPS)
É obtida pelo número de fêmeas prenhes ao primeiro serviço em relação ao número total de
fêmeas inseminadas ou cobertas. Avalia a eficiência de inseminação ou da monta e a
performance reprodutiva da fêmea e do reprodutor. É obtida pela seguinte fórmula:
 TCPS = (S/P) x 100
TCPS = taxa de concepção ao primeiro serviço; S = número de fêmeas prenhes ao primeiro serviço; e P =
número total de fêmeas inseminadas ou cobertas.

Taxa de gestação (TG)
É um índice que avalia a fertilidade da fêmea e do reprodutor (ou sêmen), bem como a
eficiência de detecção de cio e da inseminação (ou monta). A taxa de gestação é calculada pela
seguinte fórmula:
 TG = (VG/FT) x 100
TG = taxa de gestação; VG = número de vacas gestantes; FT = número total de fêmeas (gestantes e
vazias) em reprodução, a serem avaliadas no final de determinado período (anual).
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Taxa de natalidade (TN)
Refere-se ao número de bezerros (as) nascidos vivos. É calculada pela seguinte fórmula:
 TN = (BV/FT) x 100
TN
=
taxa
de
natalidade;
BV
=
número
de
bezerros
nascidos
vivos;
FT = número total de fêmeas em reprodução a serem avaliadas no final de determinado período (anual).

Tabela 5. Índices reprodutivos com respectivos valores ideais a serem atingidos (metas) e
que indicam problemas no rebanho.
Índices reprodutivos
Período de serviço (PS)

*

Ideal

**

Metas

Indicam problemas

60 dias

80 a 110 dias

> 140 dias

12 meses

12,5 a 13 meses

> 14 meses

90%

70 a 80%

< 50%

> 90%

> 80%

< 80%

Dias ao 1 cio observado

< 40 dias

40 a 60 dias

> 60 dias

Serviços por concepção

1,4

1,5 a 1,7

> 2,5

65%

50 a 60%

< 40%

50 a 60 dias

50 a 60 dias

< 45 ou > 70 dias

24 meses

24 a 36 meses

< 24 ou > 40 meses

Tx de natalidade

> 85%

75 a 85%

< 70%

Tx de mortalidade de bezerros (as)

< 3%

< 6%

> 10%

Tx de aborto

< 7%

< 10%

> 10%

Intervalo entre partos (IP)
Tx detecção do cio
Vacas em cio 60 dias pós parto
o

o

Tx de concepção ao 1 serviço
Período seco
o

Idade média ao 1 parto

Fatores que afetam a eficiência reprodutiva
Idade a primeira cria
Todos os fatores que prejudicam o crescimento e desenvolvimento do animal jovem
aumentam a idade ao primeiro parto. Uma recria bem feita é essencial para o sucesso na
exploração pecuária, pois bezerras e novilhas de hoje serão os futuros animais de reposição do
plantel. Diversos fatores estão envolvidos para uma boa recria, dentre eles podemos citar o
manejo reprodutivo, controle sanitário e seleção de animais geneticamente superiores.
Manejo alimentar
As causas nutricionais são extremamente importantes por afetar as funções fisiológicas gerais
do organismo animal e, secundariamente, refletindo em distúrbios no sistema reprodutivo.
Esses são mais freqüentes em decorrência de desbalanço energético protéico e desequilíbrio
na ingestão de minerais. Os alimentos volumosos constituem a principal fonte de nutrientes.
As forragens que os animais consomem devem ser de boa qualidade e alta digestibilidade, com
uma taxa de proteína bruta (PB) de cerca de 10%, nutrientes digestíveis totais (NDT) de 60% e
teor mineral de 2%. Esses teores nutricionais possibilitam os animais apresentarem bons
índices zootécnicos (Carvalho et al. 2003).
Manejo Sanitário
As doenças infecciosas são potencialmente capazes de afetar o aparelho reprodutivo de
machos e fêmeas, algumas vezes impedindo a fecundação, causando abortamentos,
repetições de cios e o nascimento de animais fracos e subdesenvolvidos. O controle preventivo
destas doenças é de extrema importância para se obter maior rentabilidade na produção.
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As causas principais são a Brucelose, Leptospirose, Campilobacteriose, Trichomonose, Diarréia
Viral Bovina e Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (Fraser, 1991).
9. PROTOCOLOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO
A necessidade de alta produção de leite e bezerros é fundamental para que a granja leiteira
sobreviva e seja capaz de gerar lucros no mercado competitivo atual. Isso somente é possível
se a eficiência reprodutiva do rebanho for otimizada. Desta forma se busca diminuir o intervalo
entre partos (IEP) e aumentar a proporção de animais em lactação, além do número de
bezerros produzidos por ano. Nesse contexto, as técnicas de IATF se mostram ferramentas
valiosas por que:
• Eliminam a necessidade de observação de cios nas vacas sincronizadas. As vacas são
inseminadas em horários pré-fixados, evitando-se as falhas de detecção.
• Conseguimos induzir atividade ovariana em vacas em anestro.
• Podemos programar as inseminações, os nascimentos e, conseqüentemente, a produção
leiteira, conforme a necessidade, (manter a produção constante durante o ano ou aumentar a
produção em períodos de entressafra).
• Diminuição do intervalo parto/concepção, com conseqüente aumento da produção de
bezerros e leite (eficiência reprodutiva).
• Diminuição de custos de manutenção, pela redução do período ocioso das vacas do rebanho.
Informações reprodutivas sobre os rebanhos leiteiros
Na tabela abaixo, vemos que as falhas de detecção de cios comprometem a taxa de serviço e a
eficiência reprodutiva dos rebanhos que utilizam Inseminação Artificial convencional.
Tabela 6. Porcentagem de observação de estros em função do método de detecção.
Método de detecção
% de cios detectados
Observação casual
43
Observação por ordenhadores
50
Observadores treinados (2x ao dia)
50
Observação + Rufiões
71
Observação 24 horas por dia
89
Bó, 2002.
a. Pré-requisitos para utilizar IATF em rebanhos leiteiros:
• As vacas a serem sincronizadas devem ter, no mínimo, 45 dias de intervalo pós-parto.
• As vacas devem estar em boa condição corporal (2,5 ou acima, numa escala de 1 a 5).
• As vacas não devem estar em balanço energético negativo intenso (perda de peso grave).
• O controle sanitário deve ser rigoroso, evitando que doenças como Brucelose, Leptospirose e
outras, interfiram na reprodução.
• Antes de iniciar um protocolo de IATF, é necessário que um veterinário examine o sistema
reprodutor das vacas para eliminar animais com problemas clínicos (infecções uterinas, cistos
ovarianos, etc). Evitamos desperdício de hormônios e sêmen em vacas não aptas.
• As endometrites resultantes de retenções de placentas devem ser tratadas com aplicações
de prostaglandina e antibioticoterapia (se necessário) até a resolução.
• Vacas com cistos ovarianos podem ser tratadas com GnRH e 7 dias depois com PGF2α
observando a manifestação de cios subseqüentes. Outra possibilidade de tratamento do cisto
ovariano é a realização de um programa de IATF com progesterona.
• Sempre ao utilizar programas de IATF, dar preferência a sêmen de touros com histórico de
fertilidade e oriundo de empresas idôneas, isso evita variação de resultados e queda dos
índices de prenhez.
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b. Principais vantagens proporcionadas pela técnica
• Dispensa observação de cio
Pesquisas indicam que os métodos tradicionais de detecção de cio raramente conseguem
índices de eficácia acima de 50 a 70%, conseqüentemente, muitas das vacas em cio não são
inseminadas, por falha de detecção. Isto gera aumento da média de intervalo entre partos,
aumento do intervalo entre lactações e diminuição do número de bezerros produzidos por
ano, além disso, existem outras falhas como a inseminação de vacas que não estão em cio, ou
que já estão em momento desfavorável, o que provoca desperdício de sêmen.
• Diminui o intervalo entre partos
As vacas leiteiras têm um período de recuperação pós-parto difícil, pois além da recuperação
natural do aparelho genital e corporal, ainda têm a alta produção de leite como agente
complicador (balanço energético negativo), o que pode gerar períodos bastante longos entre o
parto e a nova concepção.
• Aumenta a produção de leite
É um efeito reflexo da diminuição do intervalo entre partos, conseqüentemente o período
seco do animal será menor. Numa propriedade onde o IEP é de 18 meses e, hipoteticamente,
consegue-se reduzir para 12 meses, temos uma lactação a mais a cada período de 3 anos, ou
seja, 50% de aumento de produção leiteira por ano, só devido ao ganho reprodutivo obtido.
• Aumenta a produção de bezerros
Outro efeito reflexo da diminuição do IEP, teremos uma maior tendência de todas as vacas
produzirem um bezerro ao ano, ao invés de 1 bezerro a cada ano e meio, como é a média
nacional, resultados advindos disso são: maior número de animais para venda ou para
reposição no rebanho, levando a um progresso genético mais rápido e gerando receita a
propriedade.
• Possibilidade de concentração de partos nas épocas de entressafra leiteira
É outra possibilidade de uso da IATF, podemos sincronizar lotes de animais para parirem e
fornecerem mais leite na época quando este produto tem melhor preço de mercado.
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