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Controle do ciclo estral e taxa de prenhez em matrizes de corte bovinas:  efeitos 
hormonais, genéticos e ambientais.  
 

Resumo 
Investigou-se o desempenho reprodutivo de novilhas e vacas de corte submetidas a 

protocolos de sincronização de estros para a inseminação artificial e a associação entre 

marcadores moleculares e desempenho reprodutivo. Exp.1 avaliou-se a antecipação da 

aplicação da PGF2a em programa de IATF com implante de progesterona em 306 vacas 

Angus, com cria ao pé. A antecipação da aplicação da PGF2a afetou a taxa de concepção 

à IATF e prenhez final (P<0,05), respectivamente de 60,9% e 89,1% quando comparados a 

PGF2a na retirada do dispositivo, respectivamente de 49,3% e 76,7%. Exp.2 avaliaram-se 

os efeitos do GnRH e da manifestação de estro sobre o desempenho reprodutivo em 197 

vacas Angus submetidas à IATF. A manifestação de estro antes da IATF influenciou a taxa 

de prenhez à IATF (TxPIATF) e prenhez final, respectivamente de 46,6%, 78,6% (C/estro) e 

33,0%, 60,6% (S/estro) (P<0,05). O GnRH no momento da IATF resultou em menor taxa 

de prenhez à IATF, 32,3%, comparado a ausência de GnRH 48,0% (P<0,05), mas não 

afetou a prenhez final, respectivamente de 69,7% e 70,4%. Houve interação entre estro e 

GnRH. Vacas C/estro-C/GnRH tiveram 31,4% de  prenhez à IATF contra vacas C/estro-

S/GnRH com 61,5% (P<0,05). Nas vacas sem estro, o GnRH não apresentou efeito 

(P>0,05) na TxPIATF (32,6% e 33,3%). O escore de condição corporal (ECC) afetou a 

taxa de manifestação de estro e a TxPIATF, com superioridade (P<0,05) para vacas > de 

3,0. Exp.3 compararam-se os efeitos de diferentes protocolos para a IATF com o 

acasalamento por touros (Controle) sobre o desempenho reprodutivo de 249 vacas Angus. 

Formou-se 5 grupos: Controle; Crestar 2º uso; OvSynch; Primer 1ºuso e Primer 2ºuso. A 

IATF dos animais foi realizada 27 dias e 38 dias após o inicio da estação do grupo 

controle. Sete dias após a IATF iniciou o repasse com touros. A estação de acasalamento 

(EA) foi de 91 dias para o grupo controle e 64 e 53 dias para os grupos IATF. A taxa de 

prenhez ao final da EA não se diferenciou entre os grupos 83,9%. As perdas reprodutivas 

entre o diagnóstico de gestação e o nascimento foram de 10,5%, sem diferenças entre 

grupos. O ECC de fêmeas que emprenharam no grupo controle foi diferente do ECC de 

fêmeas vazias, mas não se diferenciou nos animais da IATF. Exp.4 avaliaram-se protocolos 

de inseminação sobre o índice reprodutivo em 249 novilhas Britânicas e cruzas, acasaladas 

aos 14 e 27 meses. Novilhas de 14 e 27 meses foram submetidas aos tratamentos Crestar ou 

inseminação artificial (IA) por 7 dias, seguida por mais 5 dias após PGF2a (grupo PGF2a) 

Novilhas de 27 meses também foram submetidas ao OvSynch. Foram avaliados o peso vivo, 

ECC, escore de trato reprodutivo (ETR) ao início da estação reprodutiva. Os tratamentos 
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OvSynch e Crestar tiveram 100% dos animais inseminados (IATF), enquanto os grupos IA 

com PGF2a aos 14 e 27 meses tiveram, respectivamente 21,9% e 43,5%. Não houve 

diferença nas taxas de concepção entre tratamentos e idades (P>0,05), com valores 

respectivos de 46,5%, 56,3%, 64,7% para Crestar, OvSynch, PGF2a e de 44,4% e 57,1%,  

para 14 e 27 meses. A taxa de prenhez à IA(TF) foi de 46,5%, 56,3%, 23,4% para Crestar, 

OvSynch, PGF2a, com superioridade (P<0,05) a favor do Crestar e OvSynch. A taxa de 

prenhez à IA(TF) foi de 18,6% e 41,3%  (P<0,01) para idades 14 e 27 meses. A taxa de 

prenhez final, após o repasse com touros, foi superior a 90% em todos os grupos (P<0,05). 

O ETR influenciou a taxa de prenhez após a inseminação. Exp.5 e 6 buscou-se uma 

associação entre a resposta reprodutiva e marcadores moleculares ligados aos genes do 

receptor para IGF-1, LH�, Leptina, receptores do FSH e LH. Foram utilizados dados de 

249 novilhas (Exp4.) e 249 vacas (Exp.3). Nas novilhas a prenhez à inseminação e a 

prenhez final foram de 41,0% e 91,6%. Nas novilhas não foram encontradas associações 

entre marcadores e reprodução. No rebanho das vacas a taxa de natalidade no ano 

subseqüente foi de 75,5%, sem diferenças entre tratamentos, idade e escore ovariano. O 

ECC influenciou a taxa de natalidade, respectivamente de 55,6%, 75,8% e 82,4% (P<0,05) 

para os animais com ECC menor que 2,5; 2,5 a 2,9; maior ou igual a 3,0 ao do inicio EA. 

Vacas homozigóticas no marcador AFZ-1 apresentaram 84,4% de natalidade em 

comparação as heterozigóticas com 71,5% (P<0,05). A presença do alelo*161 nomarcador 

HEL5  resultou em 33,3% de natalidade, contra 76,5% em vacas sem esse alelo (P<0,05). 

Os experimentos evidenciaram que a antecipação da aplicação da PGF2a resultou em 

aumento da taxa de prenhez à IATF. O ECC mostrou-se como importante preditor do 

desempenho reprodutivo em vacas de corte. O uso do GnRH concomitante à IATF em vacas 

com manifestação de estro induzido com benzoato resultou em menor resposta reprodutiva 

à IATF. A IATF proporcionou aumento nas taxas de inseminação em novilhas, 

especialmente nas submetidas ao acasalamento 14 meses. O escore de trato reprodutivo ao 

início da estação de acasalamento influenciou a precocidade de concepção das novilhas. O 

atraso da realização da IATF após o início da EA não afetou a taxa de prenhez final de 

vacas de cria quando comparado ao acasalamento por touros. Marcadores moleculares 

apresentaram associação com o desempenho reprodutivo de bovinos.  

Palavras-chave: escore de condição corporal, GnRH, IATF, IGF-1R, marcadores 
moleculares  
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Control of the estrous cycle and pregnancy rate in beef cattle cows and heifers: 

effects hormonal, genetic and environmental. 
 

Abstract 
Were investigated the reproductive performance of beef heifers and cows submitted to  

different estrus synchronization protocols for artificial insemination and the association 

between molecular markers and reproductive performance. Trial.1 The anticipation of the 

application of PGF2a in TAI program with implantation of progesterone in 306 nursing 

Angus cows was evaluated. Anticipating the application of PGF2a affected (P <0.05) 

conception rate to TAI and final pregnancy, respectively 60.9% and 89.1% when compared 

to PGF2a in the removal of the device, respectively 49.3% and 76.7%. Trial.2  The effects 

of GnRH and oestrus on reproductive performance in 197 Angus cows subjected to TAI It 

were evaluated. The expression of oestrus before TAI influenced the pregnancy rate to TAI 

(TxPTAI) and final pregnancy (P<0.05), respectively 46.6%, 78.6% (oestrus) and 33.0%, 

60.6% (No/oestrus). GnRH at the time of TAI resulted in lower pregnancy rate to TAI 

(32.3%) compared to the absence of GnRH (48.0%) (P<0.05) but did not affect the final 

pregnancy, respectively 69, 7% and 70.4%. There was interaction between GnRH and 

oestrus. Cows with oestrus and GnRH had 31.4% pregnancy for TAI cows against with 

oestrus without GnRH with 61.5% (P <0.05). In cows without oestrus, GnRH had no effect 

(P> 0.05) TxPTAI (32.6% and 33.3%). The body condition score (BCS) affected the rate of 

oestrus and TxPTAI, with higher (P <0.05) for cows > than 3.0. Trial.3 The effects of 

different protocols for TAI with mating by bulls (control) on the reproductive performance 

of 249 Angus cows were compared. It was formed five groups: Control; Crestar 2nd use; 

OvSynch; Primer new and Primer 2nd use. The TAI was performed 27 days and 38 days 

after the start breeding season in the control group. Seven days after TAI was realized the 

clean-up bulls. The mating season (MS) was 91 days for the control group and 64 and 53 

days for TAI groups. Pregnancy rate at the end of MS did not differ between groups 

(83.9%). Reproductive failure between diagnosis of pregnancy and birth were 10.5%, 

without differences between groups. The BCS to pregnant cows in the control group 

differed from open cows, but it was not different in cows submitted to TAI. Trial.4 

Different protocols to insemination on reproduction in 249 British and crossbred heifers, 

bred at 14 and 27 months were evaluated. Heifers to 14 and 27 months were treated Crestar 

or artificial insemination (AI) for 7 days, followed by more than 5 days after PGF2a 

(PGF2a group) Heifers 27 months were also submitted to OvSynch. We evaluated body 

weight, BCS, reproductive tract score (RTS) to the beginning of the breeding season. 

Treatments OvSynch and Crestar had 100% of the animals inseminated (TAI), while groups 
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with PGF2a IA at 14 and 27 months were respectively 21.9% and 43.5%. There was no 

difference in conception rates between treatment and age (P>0.05), with respective values 

of 46.5%, 56.3%, 64.7% for Crestar, OvSynch, PGF2a, and 44.4% and 57.1% for 14 and 27 

months. Pregnancy rate to AI (TAI) was 46.5%, 56.3%, 23.4% for Crestar, OvSynch, 

PGF2a, with higher (P <0.05) in favor of Crestar and OvSynch. Pregnancy rate to AI (TAI) 

was 18.6% and 41.3% (P <0.01) for ages 14 and 27 months. The final pregnancy rate after 

clean-up bulls was superior to 90% in all groups (P<0.05). The RTS influenced the 

pregnancy rate after insemination. Trial.5 and 6 we looking for an association between the 

reproductive response and molecular markers linked to genes for IGF-1 receptor, LH�, 

Leptin, FSH and LH receptors. We used data from 249 heifers (Trial4.) and 249 cows 

(Trial.3). Pregnancy in heifers at insemination and final pregnancy were 41.0% and 91.6%. 

No associations were found between markers and reproduction in heifers. In the cow`s herd 

the birth rate in subsequent years was 75.5%, with no differences between treatments, age 

and ovarian score. The BCS has influenced the birth rate, respectively 55.6%, 75.8% and 

82.4% (P <0.05) for animals with BCS less than 2.5, 2.5 to 2.9; greater than or equal to 3.0 

to the beginning of the MS. Cows in homozygous marker AFZ-1 showed 84.4% of the birth 

rate compared with 71.5% (P <0.05) in heterozygous cows. The presence of allele*161 to 

HEL5 marker resulted in 33.3% of birth rate vs. 76.5% in cows without this allele (P<0.05). 

The experiments showed that the anticipation of the implementation of PGF2a resulted in 

increased pregnancy rate to TAI. BCS has proven to be an important predictor of 

reproductive performance in beef cows. The use of GnRH in cows with the oestrus induced 

with benzoate showed worse reproductive response to TAI. The TAI has provided increased 

rates of insemination in heifers, especially in heifers submitted to matting by 14 months. 

The reproductive tract score at the beginning of the breeding season influenced the speed of 

conception in heifers. The delay of the realization of TAI after the onset of MS did not 

affect the final pregnancy rate of beef cows when compared to breeding only by bulls. 

Molecular markers were associated with the reproductive performance of cattle. 

Key-words: body condition score, GnRH, FTAI, IGF-1R, molecular markers   
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Lista de Abreviaturas e Siglas 
 
µg – Micrograma 
µm - Mícron   
ABIEC - Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne 
Alt – Altura 
ASBIA -Associação Brasileira de Inseminação Artificial 
BE – Benzoato de estradiol 
CL – Corpo lúteo 
Comp – Comprimento 
DNA - Ácido desoxirribonucléico  
E2 - Estradiol - 17� 
ECC - Escore de condição corporal 
eCG - Gonadotrofina coriônica eqüina 
ETR - Escore de trato reprodutivo 
FD – Folículo dominante 
FSH - Hormônio folículo estimulante 
FSH-R  - Receptor para o hormônio folículo estimulante 
g - Grama 
GH - Hormônio do crescimento 
GMD – Ganho médio diário  
GnRH - Hormônio liberador de gonadotrofina 
h - Hora 
hCG - Gonadotrofina coriônica humana 
IA – Inseminação artificial 
IATF – Inseminação artificial em tempo fixo 
IA/TF – Inseminação artificial ou Inseminação artificial em tempo fixo 
IGF – Fator de crescimento semelhante à insulina 
IGF-1  – Fator de crescimento semelhante à insulina - 1 
IGF-1R  – Receptor para o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 
IGFBPs - Proteínas ligantes ao IGF 
IM - Intramuscular 
IP - Intervalo de partos 
Larg –Largura 
LH - Hormônio luteinizante 
LH-R - Receptor para o hormônio luteinizante  
LH� – Sub-unidade � do Hormônio luteinizante  
MAP - Medroxiprogesterona 
MAS – Seleção assistida por marcadores 
mg - Miligrama 
ml - Mililitro 
mm - milímetro 
ng/ml - nanograma por mililitro 
P4 - Progesterona 
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PCR - Reação em cadeia da polimerase  
PEPE –Protocolo para sincronização com P4; BE; PGF2� e BE 
PGF2a - Prostaglandina F2 alfa 
PGF2� - Prostaglandina F2 alfa 
PIA – Peso ao início do acasalamento 
PIB – Produto Interno Bruto 
QTLs – “Quantitative trait loci”  
RFLP – “Restriction Fragment Length Polymorphisms”  
SNPs - Polimorfismos de um único nucleotídeo 
STR - Repetições curtas em "tandem”  ou microssatélites 
TGF – Fatores de transformação de crescimento 
TP – Taxa de prenhez 
TSH – Hormônio tireotrófico 
UI - Unidade internacional 
VE - Valerato de estradiol 
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1 INTRODUÇÃO 

O rebanho bovino brasileiro é composto por 173 milhões de cabeças. Destas 

59,7 milhões são vacas e 12,7 milhões de novilhas entre dois e três anos, totalizando 

72,4 milhões de ventres. A este número pode-se somar ainda 20,3 milhões de novilhas 

entre um e dois anos de idade (ANUALPEC, 2010). Os dados também indicam um total 

de 47,2 milhões de bezerros até um ano e uma taxa média de natalidade de 65%. Esses 

animais são mantidos sob ampla variedade de condições de manejo e ambiente 

(FERRAZ e FELÍCIO, 2010), com uma eficiência reprodutiva e conseqüentemente 

produtiva muito aquém da desejada. Com base nos dados acima, pode-se inferir que o 

potencial para incremento da produtividade através do aumento da eficiência 

reprodutiva pode ser muito significativo. Se considerarmos um aumento da taxa de 

natalidade para 85% e taxa de desmame de 80% seriam 57,9 milhões de bezerros 

desmamados por ano. Se considerarmos, ainda, o incremento potencial através da 

redução da idade ao primeiro acasalamento (20,3 milhões de novilhas x 80% de 

desmame) poder-se-ia gerar um incremento de 16,2 milhões de bezerros, totalizando a 

introdução de mais de 26 milhões de bezerros no sistema.  

Segundo Holmes (1989) e Radostits et al. (2001) o aumento da eficiência 

reprodutiva gera aumento de eficiência produtiva e lucratividade nos rebanhos de 

bovinos. Estudos conduzidos por Trenkle e Willhams (1977) demonstraram ser a 

fertilidade de um rebanho o item mais importante sobre a determinação potencial de 

renda bruta anual em sistemas de produção de cria de bovinos de corte. Essas 

afirmações continuam atuais e podem ser consideradas como um conceito aceito por 

pesquisadores no mundo inteiro (DICKERSON, 1970; DZIUK e BELLOWS, 1983; 

SHORT et al. 1990; YAVAS e WALTON, 2000, HESS et al. 2005; LAMB et al. 2010, 

NEVES et al. 2010).  

Conforme Dickerson (1970) o aumento da eficiência reprodutiva deve ser o 

principal objetivo para reduzir os custos por unidade de produto. No mesmo contexto, 

Pötter e Lobato (2004) afirmam ser a eficiência reprodutiva dos rebanhos a variável de 

maior impacto no sistema de produção de bovinos de corte, influenciando a produção 

por área e o custo de produção de carne.  

O aumento da eficiência reprodutiva nos rebanhos pode ser atingido através de: 

1) elevação das taxa de prenhez em todas as categorias em reprodução; 2) redução da 



	��

�

estação de acasalamento e conseqüente parição; 3) concentração do número de 

nascimentos ao início da estação; 4) redução da idade ao primeiro acasalamento de 

novilhas para obtenção do primeiro parto aos dois anos de idade (HOLMES, 1989; 

RADOSTITS, 2001).   

O Brasil é hoje um grande produtor de carne bovina, consolidando a posição de 

maior exportador mundial. O PIB do agronegócio brasileiro cresce acima da média 

nacional e a bovinocultura de corte contribui com parcela significativa. Entretanto, os 

indicadores de produtividade da pecuária brasileira encontram-se próximos a média 

mundial, mas abaixo do máximo potencial produtivo. Os EUA, por exemplo, com 93 

milhões de bovinos de corte, 9,6% do rebanho mundial, abateram 34,2 milhões de 

cabeças no ano de 2009, o que representou 15,1% do abate mundial. Já o Brasil com 

174,3 milhões de cabeças, 18,0% do rebanho mundial, abateu 40 milhões de cabeças, o 

que representou 17,2% do rebanho abatido em todo o mundo no ano de 2009. Neste 

mesmo ano de 2009 os EUA apresentaram um desfrute de 37%, enquanto o Brasil 

apresentou um desfrute de 23% (ANUALPEC, 2010). 

A bovinocultura de corte gera 6,8 milhões de empregos diretos e indiretos, 

equivalente a 8,3% dos postos de trabalho brasileiros (FERRAZ e FELÍCIO, 2010). O 

setor é responsável por faturamento anual superior a 50 bilhões de reais. Além disto, o 

produto carne bovina vêm contribuindo positivamente para o saldo da balança 

comercial brasileira. Em 2007, 2008 e 2009 foram exportados, respectivamente U$$ 

4.500 milhões, US$ 5.500 milhões e US$ 4.950 milhões (ABIEC, 2010). Desde 2004 o 

Brasil consolidou a posição de maior exportador mundial de carne bovina. 

Este cenário, consolidado, de maior exportador de carne bovina do mundo, e o 

crescimento do setor também foram acompanhados pelo crescimento do uso da 

inseminação artificial (IA) e especialmente a inseminação artificial em tempo fixo 

(IATF) (Figura 1). O significativo crescimento no uso da IATF deve-se às suas 

vantagens, que são incontestáveis. Os principais benefícios resumem-se: 1) a 

concentração de animais inseminados ao início da estação de acasalamento e 

conseqüente parição na estação subseqüente; 2) padronização de lotes para a aplicação 

da técnica e padronização de animais nascidos; 3) introdução de material genético 

(sêmen) superior à média dos touros utilizados no rebanho; 4) indução da ciclicidade em 

animais acíclicos (BARUSELLI et al., 2006).  Essas vantagens, quando bem entendidas 

e gerenciadas podem contribuir significativamente para o incremento da eficiência 

reprodutiva. Também é consenso que a utilização da IATF, pode promover a 
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antecipação da concepção em vacas paridas (PENTEADO et al., 2005) e novilhas 

(AZEREDO et al., 2007)  e aumentar as taxas de prenhez ao final da estação de 

acasalamento, proporcionando aumento da lucratividade da atividade (TORRES-

JÚNIOR et al., 2009).  

 

 

Figura 1. �Evolução da inseminação artificial (IA) e a participação da inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF) entre os anos de 2002 e 2010. �

Adaptado ASBIA (2010) e Ferreira e Vieira (2011) 
 

Com o crescimento da utilização da técnica de IATF, cada vez mais se faz 

necessária a compreensão de fenômenos que englobam a fisiologia e endocrinologia do 

ciclo estral para a obtenção de resultados práticos satisfatórios. O entendimento de 

fatores que afetam a puberdade, o ciclo estral, o anestro pós-parto, o controle da função 

reprodutiva e os efeitos dos hormônios sobre a reprodução de vacas e novilhas de corte 

serão determinantes para a escolha do protocolo de sincronização mais adequado 

conforme as situações de manejo, categoria animal e rebanho (BARUSELLI et al. 2006; 

HESS et al, 2005; GOTTSCHALL et al. 2008; FORDE et al. 2011).   

Assim como a IA e a IATF, a seleção assistida por marcadores moleculares 

(MAS) é indicada como estratégia auxiliar para aumento do desempenho produtivo em 

bovinos. O princípio consiste na identificação e seleção para marcadores moleculares 

associados a genes envolvidos diretamente ou indiretamente com a expressão de uma 

característica desejada, geralmente multifatorial e poligênica (DAVIS e DENISE, 

1998).  Segundo Weimer (2003) a MAS pode ser muito útil para selecionar essas 

características, permitindo a eliminação de genótipos desfavoráveis, reduzindo os custos 
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dos testes de progênie, facilitando os esquemas de acasalamento. A MAS é 

particularmente útil para a seleção de características de baixa herdabilidade e de difícil 

mensuração.  

Esforços dirigidos ao aumento da eficiência reprodutiva podem gerar um 

impacto significativo na eficiência produtiva dos rebanhos de bovinos de corte e 

importante contribuição econômica ao setor. A inclusão de 26 milhões de bezerros a 

mais, a cada ano, geraria um incremento significativo em animais disponíveis para a 

venda, com respectivo aumento de eficiência reprodutiva. Desta forma, com a demanda 

crescente nos programas de IATF, aspectos biológicos e de manejo devem ser avaliados 

e aplicados para a obtenção de incremento na resposta reprodutiva. Deste modo, 

destaca-se a importância de avaliar o desempenho reprodutivo de vacas e novilhas de 

corte submetidas a diferentes protocolos de inseminação artificial e buscar alternativas 

inovadoras como a associação entre a resposta reprodutiva e marcadores moleculares. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral   

Avaliar o desempenho reprodutivo de vacas e novilhas de corte submetidas a 

diferentes protocolos de inseminação artificial e identificar associações entre a resposta 

reprodutiva e marcadores moleculares 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos   

- Validar achados prévios de associação entre marcadores moleculares e 

desempenho reprodutivo de vacas e novilhas de corte; 

 

- Avaliar a eficiência reprodutiva em novilhas acasaladas aos 14 e 24 meses 

submetidas a diferentes protocolos de inseminação e inseminação artificial em tempo 

fixo; 

 

- Avaliar a eficiência reprodutiva em vacas de corte com cria ao pé 

submetidas a diferentes protocolos de IATF; 

 

- Verificar a resposta reprodutiva em vacas com cria ao pé submetidas à 

antecipação da aplicação do PGF2a durante realização de protocolo padrão “PEPE”; 

 

-  Organizar um banco de dados de resposta reprodutiva de vacas e 

novilhas submetidas a IATF. 

�

�
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PUBERDADE 

Puberdade, normalmente é definida como a manifestação do primeiro estro 

associada à ovulação, seguida pela formação de um corpo lúteo que permanece o tempo 

normal para espécie (YOUNGQUIST e THRELFALL, 2007). Entretanto, puberdade 

não pode ser considerada como um simples evento, mas sim um processo complexo que 

abrange várias modificações fisiológicas e morfológicas que irão resultar em 

amadurecimento sexual com conseqüente capacidade de conceber e manter a gestação 

(GASSER, 2005).   

Muitos métodos têm sido empregados para detectar e caracterizar a puberdade 

em novilhas. Alguns exemplos dos critérios mais comumente utilizados são a primeira 

manifestação de estro, a primeira detecção de um corpo lúteo palpável, a primeira 

detecção de mais de 1 ng/mL de progesterona na circulação sangüínea (NELSEN et al., 

1985). Moran et al. (1989) também consideram que o início da puberdade é uma função 

primária do peso vivo do animal, estando mais relacionado ou desenvolvimento 

fisiológico do que cronológico. Além disso, a maturação envolve uma complexa 

interação entre fatores endócrinos que resultam no desenvolvimento do trato 

reprodutivo, dependentes de fatores genéticos e ambientais, influenciados 

principalmente pelo manejo nutricional (PATTERSON et al., 1992).  

 A idade à puberdade é uma característica importante em sistemas de produção 

de bovinos de corte, pois irá afetar a idade e o desempenho reprodutivo ao primeiro 

acasalamento. A criação e o manejo voltados para o acasalamento precoce de novilhas 

permitem um retorno mais rápido dos investimentos, pois aumentam a vida produtiva 

dos ventres e diminuem a quantidade de fêmeas em recria (ANDRADE, 1999; 

BARCELLOS et al., 2002; FUNSTON e DEUTSCHER , 2004). No entanto, 

tradicionalmente a idade média ao primeiro serviço das novilhas do rebanho de corte 

brasileiro ocorre aos três anos, com o primeiro parto ocorrendo somente aos quatro anos 

de idade. Esse fato contribui para a baixa eficiência produtiva dos rebanhos (LOBATO, 

1999). A redução na idade ao primeiro acasalamento tem como conseqüência um 

melhor resultado econômico quando comparados aos sistemas tradicionais (BERETTA 

et al., 2001). 
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A seleção e o manejo de novilhas de reposição envolvem decisões que afetam a 

produtividade e o desempenho reprodutivo de todo rebanho de cria (SCHILLO et al., 

1992;  PATTERSON et al., 1992). A idade à puberdade é uma característica importante 

e pode ser limitante em sistemas de produção que buscam o primeiro parto aos dois 

anos de idade (FERRELL, 1982). O número de novilhas que emprenham durante a 

estação de acasalamento pode ser correlacionada com o número de manifestações de 

estro ao início da estação (SHORT e BELLOWS, 1971). Novilhas que parem aos dois 

anos de idade produzem mais bezerros durante a vida, quando comparadas as novilhas 

que parem a primeira vez aos três anos (PINNEY et al., 1972; CHAPMAN et al., 1978; 

NUÑEZ-DOMINQUEZ et al., 1991).  Entretanto, a decisão de acasalar as novilhas aos 

14-15 meses envolve fatores econômicos, reprodutivos, nutricionais e genéticos 

(MORRIS, 1980; MARSHALL et al., 1990; SHORT et al., 1990).  Segundo Short et al. 

(1990) diferenças regionais, envolvendo manejo, disponibilidade e qualidade de 

forragem, genética, adaptação ao ambiente, são fatores que devem ser considerados na 

escolha da idade ao primeiro acasalamento. Da mesma forma, Burns et al. (2010) 

afirmam ser o acasalamento aos dois anos de idade, a estratégia mais realista para os 

sistemas de produção com limitações nutricionais. Para tal, as estratégias de manejo 

nutricional deverão garantir que todas as novilhas atinjam a puberdade antes dos dois 

anos de idade, estando prontas para conceber ao inicio da primeira estação de 

acasalamento. 

Esta breve análise, destaca que puberdade e maturidade sexual, não são 

sinônimos, embora o segundo dependa do primeiro. A puberdade pode ser definida 

como um marco, enquanto a maturidade sexual é um fenômeno que se segue à 

puberdade, completando-se após 3 ou 4 ciclos estrais. Para a obtenção de benefícios 

práticos durante o acasalamento de novilhas de corte, não é importante saber com 

precisão quando a puberdade ocorre, mas é importante que as novilhas estejam 

sexualmente maduras ao início do acasalamento.  

2.1.1  Controle hormonal da puberdade 

A função reprodutiva na fêmea envolve um complexo processo fisiológico com 

a integração do eixo hipotálamo-hipófisário-gonadal. A partir dos quatro meses de idade 

a hipófise é capaz de liberar o hormônio luteinizante (LH) em resposta as injeções de 

hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) (DAY e ANDERSON, 1998).  
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Desde cedo o desenvolvimento de folículos ovarianos é evidente. Através do uso 

da ultrassonografia transretal, ondas de desenvolvimento folicular podem ser 

identificadas a partir da 2ª semana de idade (YOUNGQUIST e THRELFALL, 2007), 

assim como ocorrem em fêmeas adultas durante o ciclo estral, ou mesmo a gestação. O 

maior folículo, ou o folículo dominante em cada onda de desenvolvimento folicular 

aumenta progressivamente de diâmetro desde as duas até 34 semanas de idade (DAY e 

ANDERSON, 1998). 

Conforme SCHILLO et al. (1992) considerando o fato que o eixo hipotalâmico-

hipófisário-gonadal é funcionalmente competente vários meses antes da puberdade, a 

questão central consiste nos efeitos do feedback  negativo que os esteróides ovarianos 

exercem sobre a liberação de gonadotrofinas antes da puberdade. Antes do 

desencadeamento da puberdade, a secreção de GnRH, e conseqüentemente LH é inibida 

pelo feedback  negativo do estradiol circulante. Opióides também exercem uma função 

conjunta com o estradiol (WOLFE et al., 1991). O efeito do feedback negativo ao 

estradiol diminui gradualmente com a proximidade da puberdade (SCHILLO et al., 

1992). Day e Anderson (1998) encontraram uma redução no número de receptores para 

o estradiol no hipotálamo, sugerindo um efeito importante na redução do feedback 

negativo do estradiol. Esse mecanismo ainda não é totalmente entendido, mas após a 

puberdade o estradiol apresenta um feedback positivo, estimulando a liberação de LH 

(Figura 2). Em animais cíclicos o aumento da concentração de estradiol durante a fase 

folicular do ciclo estral induz um pico pré-ovulatório de LH (YOUNGQUIST e 

THRELFALL, 2007). 
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Figura 2. �Modelo conceitual de modificações endócrinas na puberdade de novilhas.    

                  Adaptado: Day e Anderson (1998).  

 

A teoria acima, aceita para ovelhas e novilhas foi descrita anteriormente em 

estudos experimentais com ratas, e é conhecida como teoria gonadostática da puberdade 

(DAY e ANDERSON, 1998). Os pulsos de LH ocorrem com freqüência de um a quatro 

por 24 horas no período pré-puberal. Em contrapartida, em animais cíclicos a freqüência 

de pulsos de LH para desencadear a maturação folicular e ovulação ocorre na freqüência 

de um pulso por hora. Durante três semanas que antecedem a puberdade, as 

concentrações de progesterona circulante raramente sobem acima 0,5ng/mL. A 

transição para o desencadeamento da puberdade é caracterizada por um aumento na 

freqüência dos pulsos de LH, seguido por ovulação e aumento significativo da 

concentração sangüínea de progesterona. As novilhas durante o período de transição 

apresentam um ou dois picos de curta duração (2 a 5 dias) de elevação da progesterona 

circulante, porém com magnitude menor do observado no ciclo estral normal. Estes 

aumentos transitórios de progesterona, precedido por pulsos de LH, tem origem na 

luteinização de folículos ovarianos, podendo estar envolvidos com a preparação do 

útero para uma gestação e/ou estabelecimento de padrões normais de liberação pulsátil 

de GnRH e LH (DAY e ANDERSON, 1998).  
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O primeiro grande pico de LH pré-ovulatório ocorre somente após o aumento da 

progesterona, necessária para a sensibilização de centros nervosos e desencadeamento 

do comportamento de estro (ANDERSON et al., 1996). A puberdade pode ser induzida 

com a administração de progestágenos (auriculares, vaginais ou via oral) seguido ou não 

por injeção intramuscular de fonte de estradiol (PATTERSON et al., 1999; CLARO 

JUNIOR et al., 2010). Entretanto, a eficácia destes tratamentos depende da idade 

(HALL et al., 1997), desenvolvimento e peso corporal das novilhas tratadas 

(YOUNGQUIST e THRELFALL, 2007). 

2.1.2 Fatores que afetam a puberdade em novilhas  

A idade a puberdade é uma característica reprodutiva de extrema importância 

produtiva, especialmente em sistemas intensivos de cria que buscam o primeiro parto 

aos 24 meses de idade (PATTERSON et al., 1992). 

Inúmeros fatores irão determinar a manifestação da puberdade. Dentre eles, 

destacam-se a idade (GREER et al., 1983; HALL et al., 1997), genótipo (LASTER et 

al., 1976; BAKER et al., 1988), estação do ano (ARIJE e WILTBANK, 1971; 

SCHILLO et al., 1992), peso vivo (FOX et al., 1988; PATTERSON et al., 1999), 

nutrição (SCHILLO et al., 1992; NRC, 2000; PATTERSON et al., 1999; HOLM et al., 

2009) e interações sociais e ambientais (HANSEN et al., 1983; PATTERSON et al., 

1992; QUADROS e LOBATO, 2004).  

Estudos prévios foram esclarecedores para a compreensão da puberdade em 

novilhas. Embora os mecanismos precisos ainda não sejam totalmente conhecidos, há 

concordância de que a puberdade em novilhas irá ocorrer após certo nível de 

desenvolvimento somático (“peso mínimo crítico”) que quando atingido irá cessar o 

efeito do feed-back negativo do estradiol sobre a hipófise, hipotálamo ou ambos, 

permitindo um incremento na freqüência pulsátil de LH e conseqüente ovulação. A 

Figura 3, adaptada de Holm et al. (2009) sintetiza os principais fatores que afetam a 

puberdade e a influência da mesma sobre a produtividade dos rebanhos. 
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Figura 3. Fatores que afetam a idade à puberdade e os efeitos da mesma sobre a 
produtividade dos rebanhos de bovinos de corte.   

                         Adaptado Holm et al. (2009).  
 

Embora idade e peso à puberdade sejam correlacionados, o peso vivo é o 

principal fator que afeta a idade à puberdade em bovinos. Geralmente, a puberdade 

inicia quando a novilha atinge cerca de 40% a 50% do seu peso adulto (YOUNGQUIST 

e THRELFALL, 2007). Somente após as novilhas alcançarem um determinado peso e 

desenvolvimento corporal o primeiro estro irá ocorrer (SHORT e BELLOWS, 1971; 

BOYD, 1977), sendo este peso afetado pelo plano nutricional. Entretanto, puberdade 

não deve ser interpretada como maturidade sexual. Após a manifestação do primeiro 

estro segue um processo de maturação sexual com incremento de fertilidade. Segundo 

Byerley et al. (1987) e Perry et al. (1991) a fertilidade em novilhas acasaladas no 
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primeiro estro é menor que a fertilidade de novilhas que já tenham apresentado 

múltiplos estros. Essas informações confirmam que a maturidade sexual é um processo 

gradual que se sucede à puberdade, e que fertilidade aumenta nos ciclos subseqüentes. 

2.1.2.1 Peso mínimo crítico 

Segundo (SHORT e BELLOWS, 1971; RADOSTITS, 2001) o percentual de 

novilhas exibindo estros regulares e a taxa de prenhez ao início da estação de 

acasalamento são dependentes da idade e, principalmente do peso das novilhas por 

ocasião do acasalamento.  

Apenas alcançar a puberdade não é suficiente. As novilhas devem ciclar 

regularmente antes do início da estação reprodutiva. Portanto, deverão ser 

adequadamente manejadas e alimentadas para atingir um grau de desenvolvimento 

corporal, normalmente expresso pelo peso vivo (PATTERSON et al., 1999). Na prática, 

esse peso equivale a 65% do peso adulto maduro, que deverá ser atingido pelas novilhas 

antes do início da estação de acasalamento (ROVIRA, 1996; NRC, 2000). Esse conceito 

decorre do entendimento que a maturidade sexual é um processo gradual que se sucede 

à puberdade, e a fertilidade aumenta nos ciclos subseqüentes (BURNS et al., 2010). 

Pesquisas conduzidas ao final dos anos de 1960 e durante a década de 70 

resultaram no conceito de peso mínimo crítico. Inúmeras pesquisas indicam que nem 

idade, nem peso, são indicadores absolutos de desenvolvimento reprodutivo. Entretanto, 

existem limiares de idade e peso que devem ser alcançados antes do desencadeamento 

da puberdade (NRC, 2000).  Com base neste princípio Lamond (1970) propôs o 

conceito de “peso alvo” ou peso mínimo crítico que deve ser atingido antes da estação 

de acasalamento, conforme a base genética do rebanho. Esse conceito é amplamente 

difundido pelos pesquisadores (DZIUK e BELLOWS, 1983; HOLMES, 1989; 

ROVIRA, 1996; PATTERSON et al., 1999). 

Wiltbank et al. (1985) sugerem que as novilhas de reposição devem ser 

alimentadas para atingir um peso mínimo crítico previamente estabelecido a uma 

determinada idade. Esse peso estimado representa 55%, 60% e 65% do peso adulto 

maduro respectivamente, para novilhas Bos taurus de duplo propósito ou leiteiras, Bos 

taurus de corte ou Bos indicus (NRC, 2000).    

Segundo Funston et al. (2009) o principal fator de ordem nutricional que 

determina o sucesso reprodutivo em novilhas, consiste simplesmente em assegurar 

crescimento adequado antes da estação de acasalamento. Como regra básica, as novilhas 
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deverão atingir 60 a 65% do peso adulto antes do início da estação de acasalamento. 

Fox et al. (1988) relacionam o peso que deve ser atingido ao primeiro acasalamento, 

conforme o escore frame (descrição numérica da altura de bovinos, na escala de 1 a 9) e 

o peso adulto dos animais. Novilhas com frames de 1, 3, 5, 7 e 9 e o respectivo peso 

adulto de 400, 467, 533, 600 e 667 kg devem apresentar o peso ao inicio do 

acasalamento respectivamente de 260, 304, 346, 390 e 434 kg, o que representam em 

todas as situações 65% do peso adulto.  

 

2.1.2.2 Escore de trato reprodutivo 

O escore de trato reprodutivo (ETR) é um sistema proposto por Andersen et al. 

(1991) para estimar o estágio de desenvolvimento do trato reprodutivo de novilhas. Essa 

classificação utiliza uma escala de 1 a 5 e estima a maturidade sexual baseada nas 

estruturas ovarianas e desenvolvimento uterino.    

O ETR foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar na seleção de novilhas 

destinadas à reprodução e prospectar o desempenho de novilhas em programas de 

sincronização de estros. Segundo DESJARDINS e HAFS, (1969) e HONARAMOOZ et 

al. (2004) durante o desenvolvimento das novilhas, até atingir a puberdade, o trato 

reprodutivo passa por modificações significativas, preparando-se para o início de uma 

gestação. Esse rápido desenvolvimento uterino é devido, parcialmente, ao estimulo do 

aumento da concentração de estrógeno circulante. 

Segundo Andersen et al. (1991) (Tabela 1) o ETR 1 é designado para novilhas 

que apresentam o trato genital infantil, baseado na ausência de tônus uterino, ovários 

pequenos e sem estruturas palpáveis. Novilhas com ETR 2 são consideradas mais 

próximas à puberdade, que o escore 1, devido ao maior diâmetro dos cornos uterinos e 

tamanho ovariano. Novilhas com escore 3 estão muito próximas à puberdade, 

apresentando maior tônus e desenvolvimento uterino, além de folículos palpáveis. 

Novilhas com ETR 4 não apresentam corpo lúteo facilmente perceptível, mas possuem 

indicativos (útero e ovários) de ciclicidade. Novilhas com ETR 5 apresentam 

características semelhantes ao ETR 4 somada a presença de um corpo lúteo evidente. 

Patterson et al. (1999) com base na classificação de Andersen et al. (1991) afirmam que 

as novilhas classificadas com 1 devem ser consideradas impúberes, as novilhas 2 e 3 

peri-púberes e as novilhas 4 e 5 púberes (Tabela 1). 
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O ETR é indicado por Holm et al. (2009) como um método preciso para a 

seleção de novilhas previamente à estação de acasalamento, além de estar 

correlacionado com a idade à puberdade, resposta à sincronização e resposta reprodutiva 

ao estro sincronizado.   

Tabela 1 - Escore de trato reprodutivo de novilhas 

ETR Cornos uterinos Ovários 

Comp x Alt. x larg. (mm) 

Estruturas 

ovarianas 

Classificação*  

1 Imaturos sem tônus, 
<20mm de diâmetro 

 
15 x 10 x 8 

Sem folículos 
palpáveis 

Impúbere 

2 20 a 25 mm de  
diâmetro, sem tônus 

 

18 x 12 x 10� Folículos até 
8mm 

Peri-púbere 

3 20 a 25 mm de  
diâmetro, leve tônus 

 

22 x 15 x 10� Folículos entre 
8 e 10mm 

Peri-púbere 

4 30 mm de  diâmetro, 
com tônus 

 

30 x 16 x 12�
Folículos de 
10mm, CL 

possível 
Púbere 

5 > 30 mm de  
diâmetro 

>32 x 20 x 15 CL presente Púbere 

CL = Corpo lúeto 

Adaptado de Andersen et al., 1991 e Patterson* et al., 1999. 

Associações entre o ETR e desempenho reprodutivo em novilhas são descritos 

por vários autores. Andersen et al. (1991) em análise compilada de resultados, 

descrevem taxa de prenhez ao estro sincronizado de 3, 23, 40, 55 e 55%, 

respectivamente para os ETR´s 1, 2, 3 4 e 5. Os mesmos autores descrevem uma taxa de 

prenhez ao final da estação de acasalamento de 28, 74, 77, 94 e 85%. Holm et al. (2009) 

descrevem taxa de prenhez à inseminação de 31, 40, 53, 70 e 80%, respectivamente para 

os ETR´s 1, 2, 3, 4 e 5, com superioridade (P<0,05) para os valores resultantes do ETR 

4 e 5. A taxa de prenhez ao final da estação (50 dias)  foi de 56, 76, 81, 92 e 93% para 

os ETR´s 1, 2, 3, 4 e 5, com diferença significativa (P<0,05) entre os ETR´s 1-2 e 4-5, 

enquanto o ETR 3 não se diferenciou dos demais. Gottschall (1999) usando a 

classificação pelo ETR na escala de 1 a 5 encontrou respectivamente, 64,7%, 77,8%, 

79,0% e 89,3% de prenhez ao final da estação de acasalamento, de 60 dias, em novilhas 

submetidas a IA após aplicação de PGF2�, para os ETR 2, 3, 4 e 5.  Brinks (1994) relata 

resultados similares com taxa de prenhez em novilhas durante 60 dias da estação de 

acasalamento e com ETR de 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente, 38%, 61%, 70%, 93% e 

85%; e uma taxa média de prenhez de 78,5%. 
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2.2 CICLO ESTRAL E DINÂMICA FOLICULAR  

O ciclo estral representa o período compreendido entre dois estros em fêmeas 

cíclicas não gestantes. Em bovinos, após a puberdade, o estro ocorre de forma cíclica e 

recorrente, em intervalo médio de 17 a 25 dias. A gestação ou limitações nutricionais 

severas irão provocar interrupção da ciclicidade (FORDE et al., 2011).  

Didaticamente o ciclo estral é dividido em quatro fases distintas: 1) pró-estro; 2) 

estro; 3) metaestro e 4) diestro (REECE, 2006). Uma divisão mais simples pode ser usada, 

sendo a fase folicular ou estrogênica, que compreende desde o crescimento folicular até 

ovulação e fase luteínica ou progestacional, que vai do surgimento do corpo lúteo (CL) até 

sua regressão (HAFEZ e HAFEZ, 2004).  

2.2.1 Regulação endócrina do ciclo estral 

Bovinos são poliéstricos anuais, com manifestação de comportamento a cada 21 

dias, em média. O ciclo estral é regulado pelos hormônios GnRH (hipotalâmico), FSH e 

LH (hipófise anterior), progesterona, estrógeno e inibina (ovários) e PGF2� (útero) (Tabela 

2). Esses hormônios atuam através de um sistema de feedback negativo e positivo que 

regulam o ciclo estral (REECE, 2006). 

O GnRH é um decapeptídeo isolado inicialmente do hipotálamo de porcos (BABA 

et al. 1971). A participação deste hormônio no controle do ciclo estral ocorre através da 

ação sobre a hipófise anterior onde regula a secreção das gonadotrofinas FSH e LH. 

Segundo Moenter et al. (1992) o GnRH atinge a hipófise através do sistema porta 

hipotalâmico hipofisário. O GnRH liga-se a receptores hipofisários ativando proteínas 

reguladoras (sistema proteína Kinase) que resulta em liberação de FSH e LH (WECK et al. 

1998). O FSH é armazenado por curtos períodos no interior das vesículas secretórias 

citoplasmáticas, enquanto o LH é armazenado por período maior de tempo 

(FARNWORTH, 1995).  

Durante a fase folicular do ciclo, após a regressão do corpo lúteo, os níveis de 

progesterona (P4) baixam. O aumento da concentração de estradiol, derivado do folículo 

dominante induz a liberação de GnRH-LH e o comportamento típico de estro com 

receptividade sexual e aceitação da monta. Segundo Youngquist e Threlfall (2007) 

somente quando as concentrações de P4 são baixas, os pulsos de LH, com maior 

freqüência e intensidade, irão permitir continuidade no desenvolvimento folicular e 

ovulação do folículo dominante. A ovulação ocorre 10-14 horas após o término do estro, 

quando inicia a fase lútea (HAFEZ e HAFEZ, 2004). O início da fase lútea ou 
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progestacional é conhecido por meta estro, durando cerca de 3 a 4 dias. Essa fase é 

caracterizada pela formação do corpo lúteo (CL) a partir da luteinização das células da 

granulosa e da teca e induzida pelo LH. Após segue a fase de diestro, com concentração de 

P4 elevada. Nessa fase ocorre início do desenvolvimento folicular, por ação do FSH. 

Entretanto, os folículos que crescem durante a fase lútea entram em atresia, pois a 

concentração elevada de P4 permite somente a secreção de LH em pulsos de maior 

amplitude e menor freqüência, impedindo a maturação folicular completa, seguida por 

ovulação (FORDE et al. 2011). No diestro o corpo lúteo produz progesterona, que é o 

hormônio responsável pela manutenção da gestação. Se o óvulo for fertilizado, o corpo 

lúteo será mantido. Caso contrário, ocorrerá a regressão do corpo lúteo por ação da PGF2� 

secretada pelo endométrio uterino. Após a luteólise reinicia a fase folicular, durante o pró-

estro (REECE, 2006). 

Tabela 2 - Principais hormônios envolvidos com os processos reprodutivos 

Hormônio Fonte Função 

GnRH Hipotálamo Promove a liberação de FSH e LH 

FSH Hipófise anterior 
Estimula o desenvolvimento folicular e a secreção de 

estrógenos 

LH Hipófise anterior 
Estimula a ovulação, formação e manutenção do 

corpo lúteo 

Estradiol Folículo  Estimula a manifestação do cio e a liberação de LH 

Progesterona Corpo lúteo  Manutenção da gestação. Bloqueia a liberação de LH 

PGF2alfa Endométrio  Lise do corpo lúteo 

� � � � � � � � Adaptado de REECE, 2006  

2.2.2 Dinâmica folicular  

O processo contínuo que envolve crescimento e regressão folicular é chamado de 

dinâmica folicular. O crescimento seguido por maturação dos folículos ovarianos é um 

processo fundamental que culminará com a liberação dos gametas femininos (REECE, 

2006).  

Um número pré-fixado de folículos primordiais é determinado durante o 

desenvolvimento ovariano fetal.  O crescimento dos folículos leva até três ou quatro meses 

e é categorizado em fase independente de gonadotrofinas e fase dependente (WEBB et al., 

2004). Folículos antrais crescem até o diâmetro de 4mm na ausência de FSH e LH, 

indicando que as fases pré-antral e antral inicial ocorrem fundamentalmente a partir de 
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estímulos locais. Entretanto, o crescimento entre 4 e 8mm mostrou-se dependente do FSH 

e independente do LH, enquanto que folículos maiores que 9 mm só foram observados na 

presença de LH endógeno ou FSH exógeno (GONG et al., 1996). Segundo Evans e Canty 

(2004) o crescimento de folículos ovarianos antrais de 300�m até 5 mm de diâmetro leva 

mais de 30 dias e é considerado independente de gonadotrofinas. O crescimento 

subseqüente até 15 a 20 mm de diâmetro é rápido, ocorre em 4 a 6 dias e é dependente 

de gonadotrofinas, especialmente FSH. Inúmeros fatores locais (citocinas) também 

auxiliam na regulação do crescimento folicular, e destes destacam-se os fatores de 

transformação de crescimento (TGF�), incluindo a inibina, ativina, folistatina, os fatores 

de crescimento semelhante a insulina (IGFs).  

2.2.2.1 Ondas de desenvolvimento folicular 

Durante o ciclo estral ocorrem ondas de desenvolvimento folicular no ovário de 

bovinos, com o crescimento inicial de 5 a 20 folículos ou mais folículos em cada ovário. 

Com o advento da ultra-sonografia transretal intensificaram-se os estudos e o 

entendimento das ondas de crescimento folicular. A cada onda de desenvolvimento 

folicular (2 ou 3 durante o ciclo estral), um folículo, chamado de folículo dominante, 

torna-se significativamente maior que os demais em um ou dois dias após a onda ser 

detectada pela primeira vez. Os folículos subordinados entram em atresia poucos dias 

após a detecção da onda (Figura 4).  

Para os ciclos com duas ondas, em média, a primeira onda pode ser detectada no 

dia da ovulação (Dia 0). O folículo dominante cresce linearmente por seis dias (fase de 

crescimento) permanecendo por mais seis dias (fase estática) e então regressa. A 

segunda onda de crescimento folicular pode ser detectada no 10o dia e o folículo 

dominante torna-se o folículo ovulatório. Para os ciclos com três ondas, as ondas 1, 2 e 

3 começam em média nos dias 0, 9 e 16. O folículo dominante das duas primeiras ondas 

é anovulatório, enquanto o folículo dominante da terceira onda torna-se o folículo 

ovulatório. Enquanto a progestorana estiver elevada, a mesma bloqueia o eixo 

hipotalámico-hipofisário a liberação de GnRH-LH em quantidade suficiente para 

resultar em ovulação. Por isso os folículos da 1ª onda (ciclo de duas ondas) ou da 1ª e 2ª 

onda (ciclos de três ondas) são anovulatórios (SIROIS e FORTUNE, 1988). 

O número de ondas por ciclo parece estar associado com o comprimento do 

ciclo. Ciclos com três ondas de crescimento folicular apresentam uma fase lútea e 

intervalo interovulatório maiores que ciclos com duas ondas de desenvolvimento 
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folicular, respectivamente de 19,2 e 16,5 dias para o início da regressão do corpo lúteo e 

22,8 e 20,4 dias de intervalo entre ovulações (GINTHER et al. 1989). Cada onda 

envolve a emergência, seleção e dominância seguida por atresia ou ovulação do folículo 

dominante (FORDE et al., 2011).  

 

Figura 4. Ciclo estral e dinâmica folicular em ciclo representado por duas ondas de 
crescimento folicular. Padrões de secreção de FSH, LH e Estradiol (E2). 
Progesterona (P4) mostra-se elevada durante o diestro.  

         Adaptado de Youngquist e Threlfall (2007). 
 

O início da fase de dependência às gonadotrofinas, ocorre quando cerca de 5 a 

20 folículos acima de 5 mm de diâmetro retomam o seu desenvolvimento por influência 

inicial do FSH (ADAMS et al., 1992). Neste período recebem o estímulo para o 

crescimento através da ação do FSH que se liga aos receptores (FSH-R) localizados nas 

células da granulosa (EVANS e FORTUNE, 1997), permitindo que o FSH realize sua 

ação sobre as células ovarianas que resultam em crescimento e proliferação celular 

(RICHARDS et al., 1998). Este aumento transitório do FSH ocasiona o aumento da 

atividade das enzimas aromatases (P450arom; CYP19) que atuam nas células da 

granulosa convertendo andrógenos em estrógeno (HILLIER, 1994). O maior folículo, 

que torna-se o folículo dominante continua o crescimento, enquanto os outros sofrem a 

atresia. O aumento do tamanho folicular leva a um aumento na produção de estradiol e 

inibina (HILLIER, 1994). O aumento do estradiol e inibina ocasionam a redução na 

concentração de FSH a partir do feedback negativo na hipófise anterior 
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(SUNDERLAND et al., 1994; GINTHER et al., 2000). O folículo dominante aumenta a 

responsividade ao LH e continua o crescimento mesmo com a diminuição do FSH 

(GINTHER et al., 2000). Segundo Camp et al. (1991) os receptores para o LH (LH-R) 

estão localizados nas células da teca e granulosa de folículos normais, em diferentes 

estágios de desenvolvimento. À medida que o folículo cresce os receptores para o LH 

aumentam na camada da teca; e tornam-se presentes nas células da granulosa do 

folículo selecionado para ser o dominante (XU et al., 1995; BAO et al., 1997). Desta 

forma, as evidências sugerem que o aumento na concentração de LH circulante permite 

que o folículo dominante (FD) continue a produção de estradiol e o crescimento em 

menor concentração de FSH (IRELAND e ROCHE, 1983).  

Durante o início da fase lútea ocorrem pulsos de LH com menor amplitude e 

maior freqüência (20 a 30 pulsos/24h); no período intermediário da fase lútea os pulsos 

de LH apresentam maior amplitude e menor freqüência (6 a 8 pulsos/24h); ambos com 

insuficiente amplitude e freqüência para a maturação e subseqüente ovulação do 

folículo dominante (RAHE et al., 1980). Assim o FD produzido durante a fase lútea do 

ciclo estral sofre atresia. Após a atresia folicular as secreções de estradiol e inibina 

decaem, cessando o feedback negativo sobre o hipotálamo e hipófise anterior. Assim, a 

secreção de FSH aumenta e uma nova onda folicular emerge (FORDE et al., 2011).   

O folículo dominante produz grande quantidade de estradiol. A síntese de 

estradiol é dependente da produção de andrógenos pelas células da teca e subseqüente 

aromatização destes andrógenos em estrógenos pelas células da granulosa. A ligação do 

LH aos receptores nas células da teca resulta na conversão do colesterol em testosterona 

através de uma série de reações catalíticas (DORRINGTON et al., 1975). Estradiol via o 

feedback positivo, durante a fase folicular do ciclo estral, coincidente com as 

concentrações basais de progesterona, estimula a liberação de GnRH-LH, resultando em 

pulsos de LH com suficiente freqüência e amplitude que resultem em maturação final e 

ovulação do folículo dominante (SUNDERLAND et al.,1994). O aumento da 

concentração de estradiol induz a manifestação de comportamento de estro.  

Outros fatores intra ovarianos apresentam um papel importante na regulação do 

ciclo estral, indiretamente por alterar a síntese de estradiol ou diretamente através de 

feedback negativo sobre o hipotálamo e hipófise anterior (FORDE et al., 2011).  

O sistema IGF (fator de crescimento semelhante a insulina) no ovário de bovinos 

compreende o IGF-1 e IGF-2, receptores para os dois tipos de IGF e quatro diferentes 

proteínas que se ligam ao IGF, conhecidas como (IGFBPs) e, proteases contra os 
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IGFBPs (RIVERA e FORTUNE, 2003).  O fator de crescimento semelhante a insulina 

(IGF) parece ter papel fundamental na seleção do folículo dominante (BURATINI Jr. 

2007). A biodisponibilidade de IGF-1 contribui para o crescimento, proliferação e 

esteroidogênese do folículo dominante (CANTY et al., 2006). Segundo Fortune et al. 

(2004) os IGFs são sinérgicos ao FSH na promoção de crescimento folicular e produção 

de estradiol. As quantidades reduzidas de IGFBPs resultam em níveis mais altos de 

IGFs bioativos e podem ser considerados essenciais para a seleção de folículo 

dominante, permitindo que o folículo dominante continue o desenvolvimento após o 

declínio da concentração de FSH (FORTUNE et al., 2001).   

 Os fatores de transformação de crescimento (TGF) são representados por mais de 

30 proteínas estruturalmente relacionadas (FORDE et al., 2011). Entre estes se destacam a 

inibina, ativina e folistatina, com interferência sobre o desenvolvimento folicular. A ativina 

pode aumentar a produção de estradiol no fluído folicular (KNIGHT e GLISTER, 2003), 

enquanto a folistatina impede os efeitos estimulatórios da ativina e ambos podem alterar o 

mecanismo de feedback do estradiol sobre hipotálamo e hipófise (PHILLIPS e DE 

KRETSER, 1998). A inibina foi detectada nas células da granulosa e desempenham um 

papel na supressão do FSH secretado pela hipófise anterior, auxiliando na regulação do 

ciclo estral (FINDLAY et al., 2002). 
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2.3 REGULAÇÃO FARMACOLÓGICA DO CICLO ESTRAL 

Inúmeros protocolos têm sido descritos para sincronizar o estro e/ou ovulação 

em bovinos. Esses tratamentos, quando adequados, e respeitando a fisiologia animal, 

poderão ser muito atrativos por permitirem uma racionalização na utilização da 

inseminação artificial (IA).  

Os protocolos hormonais, aplicados em novilhas ou vacas, têm por objetivo que 

um maior número de animais conceba em um período reduzido (BARUSELLI et al., 

2004), normalmente ao início da estação reprodutiva (AZEREDO et al., 2007), além de 

potencializarem os benefícios e o ganho genético oriundo da inseminação artificial. 

Entretanto, é importante que os resultados apresentados a partir do uso destes protocolos 

sejam consistentes e com boa repetibilidade, possibilitando que elevadas taxas de prenhez 

sejam obtidas em diferentes locais e situações (SIQUEIRA et al., 2008).  

A sincronização do estro e a sincronização da ovulação ocorrem de maneiras 

distintas. Nesse sentido, existem pré-requisitos básicos para a utilização dos diferentes 

tipos de sincronização, relacionados à utilização de diferentes tratamentos hormonais, à 

categoria animal que melhor responde a cada tipo de sincronização e aos pontos mínimos 

críticos que devem ser respeitados em cada situação (GOTTSCHALL et al., 2008). 

2.3.1 Sincronização do estro 

 - Hormônios utilizados 

Para a sincronização do estro são utilizados basicamente análogos da 

Prostaglandina F2� (PGF2�). As propriedades luteolíticas da PGF2� foram estabelecidas 

por (LAUDERDALE, 1972; LOUIS et al., 1972). Esse hormônio age sobre o corpo lúteo 

causando a luteólise, seguida por maturação folicular e retorno ao estro (ODDE, 1990). A 

PGF2� atua somente em animais cíclicos e durante a fase lútea (do 5o ao 17o dia). 

Entretanto, existe grande variação no intervalo entre o tratamento com PGF2� e a 

ovulação, sendo este, dependente do grau de maturidade do folículo dominante (BORGES, 

2007). Desse modo, os protocolos de sincronização do estro não dispensam a observação 

dos animais em cio, visto que não há uma sincronização do momento da ovulação. 

- Categoria animal 

A resposta à aplicação da PGF2� depende da presença de um corpo lúteo 

funcional. Em vacas, no período pós-parto, é baixa a porcentagem de resposta à PGF2� em 
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função da alta incidência de aciclia que ocorre nesse período. Desse modo, a sincronização 

de estros com PGF2� apresenta os melhores resultados quando realizada em novilhas ou 

vacas solteiras em boas condições nutricionais, pois essas tendem a apresentar estros 

regulares. 

Para novilhas e vacas solteiras são recomendados protocolos de sincronização de 

estros com o uso de PGF2�. Esses protocolos baseiam-se em uma ou duas aplicações com 

intervalos de 10 a 14 dias. O protocolo “7+5”, muito utilizado, mescla a observação inicial 

de estros por 7 dias, seguida pela aplicação de uma dose de PGF2� intramuscular nos 

animais ainda não inseminados até o 7º dia. Por mais cinco dias segue a observação e 

inseminação conforme a manifestação de estros. No protocolo de duas aplicações com 

intervalo de 10 a 14 dias, o tratamento é feito em todos os animais. A primeira aplicação 

do hormônio agirá nos animais que estão na fase lútea (5º ao 17º dia). Na segunda 

aplicação, os animais que não responderam à primeira aplicação estarão responsivos à 

PGF2�, e as fêmeas que responderam estarão entre o 8º e 12º dia do ciclo estral, 

mostrando-se responsivas novamente, aumentando consideravelmente a concentração das 

fêmeas em estro durante o período de cinco dias de inseminação. Pode ser feito também o 

protocolo com apenas uma aplicação de PGF2� em todos os animais, observando o cio e 

inseminado-as ao longo dos cinco ou seis dias subseqüentes. Nesse protocolo uma segunda 

aplicação pode ser feita, caso a resposta à primeira aplicação for superior a 50%, com o 

intuito de inseminar as fêmeas que não estavam na fase de diestro (responsiva) (ODDE, 

1990). 

2.3.2 Sincronização da ovulação 

- Hormônios utilizados 

A sincronização da ovulação consiste da utilização de diferentes tratamentos 

hormonais, permitindo a inseminação artificial das vacas em tempo pré-determinado, 

denominada Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF). Existem diversos protocolos 

utilizados para sincronizar a ovulação, utilizando combinações de Progesterona, Estrógeno, 

PGF2�, GnRH, eCG e hCG. (BARUSELLI et al., 2005). Na composição dos protocolos, é 

importante o conhecimento do mecanismo de ação dos diferentes hormônios, como pode 

ser observado na Figura 5 (GOTTSCHALL et al., 2008). 

Segundo Meneghetti et al. (2009) os principais protocolos desenvolvidos devem 

contemplar os seguintes objetivos: 1) induzir a ovulação em fêmeas bovinas, inclusive em 

anestro; 2) permitir a inseminação artificial sem a necessidade de detecção do cio (IATF); 
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3) sincronizar a onda de desenvolvimento folicular; 4) aumentar o crescimento do folículo 

dominante; 5) impedir a luteólise prematura após a ovulação sincronizada 6) apresentar 

baixo custo e porcentagem de prenhez à IATF próxima a 50%. 

Tipo de Controle Forma de 
Controle 

Ação Farmacológica 

Sincronização do 
crescimento da onda 

folicular 

GnRH 

Induz o pico de LH e ovulação e/ou 
luteinização do folículo. Aproximadamente ½ 
dia depois, ocorre a emergência de uma nova 
onda de crescimento folicular. 

Progesterona (P4) 
+ Estradiol (E2) 

Induz atresia folicular. Após 4 e ½ dias inicia 
uma nova onda de crescimento folicular. O 
implante simula a presença de um CL, 
controlando a duração da fase luteal. A P4 

sensibiliza o sistema reprodutivo de animais 
em anestro. 

Controle da 
regressão do CL PGF2α 

Controla a duração da fase luteal pela indução 
de luteólise em animais com CL responsivo 
(entre o 6º e o 17º dia do ciclo estral. Não 
sincroniza a onda folicular. 

Indução da ovulação 

Estradiol 
Induz a liberação de GnRH e LH (15h) e 
ovulação em 41 a 45 h. 

GnRH 
Induz a liberação de LH em 2h e ovulação em 
28 a 30h. 

LH 
Simula o pico endógeno de LH, induzindo a 
ovulação em 26 a 28h. 

hCG 
Efeito semelhante ao LH, induzindo a 
ovulação em 26 a 28h. 

Figura 5. Hormônios utilizados para sincronização de estros e ovulação. 
       (Gottschall et al., 2008). 

- Categoria animal 

A escolha da categoria animal que será submetida à IATF está relacionada 

basicamente à necessidade de indução da atividade cíclica, ao custo de produção e  ao 

custo dos protocolos (ODDE, 1990). Vacas com cria ao pé normalmente apresentam 

intervalo parto primeiro cio mais prolongado (ROVIRA, 1996). Através da utilização de 

protocolos contendo progesterona (P4) ou GnRH existe uma tendência ao retorno da 

atividade ovariana por parte da fêmea. Desse modo, ocorre uma antecipação da ocorrência 

do primeiro estro pós-parto, possibilitando, em conjunto com os demais hormônios 

incluídos no protocolo, uma sincronização da ovulação e realização da inseminação 

artificial em tempo pré fixado (BARUSELLI e MARQUES, 2002). 
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2.3.3 Protocolo OvSynch 

O protocolo OvSynch (PURSLEY et al., 1995) foi desenvolvido com o objetivo 

de diminuir a variação entre animais do momento da ovulação após o tratamento com 

PGF2�, permitindo a inseminação artificial em tempo pré fixado.  

É um sistema de sincronização com tempo fixado para a inseminação artificial. 

Baseia-se na aplicação de GnRH seguida de uma aplicação, 7 dias depois, de PGF2� e, 

48 horas desta, outra aplicação de GnRH. A primeira aplicação de GnRH induz uma 

descarga hipofisária de hormônio luteinizante (LH), seguida da ovulação ou 

luteinização de um eventual folículo dominante, resultando na emergência de uma nova 

onda folicular nos dois a três dias seguintes à injeção do GnRH (WOLFENSON et al., 

1994; PURSLEY et al., 1995). A PGF2� apresenta a função luteolítica provocando a 

queda da progesterona circulante, enquanto a segunda aplicação de GnRH promove a 

indução da ovulação do(s) folículo(s) dominante(s) recrutados após a primeira aplicação 

de GnRH (GEARY et al., 1998). Os animais são inseminados sem a detecção de cio, 8 a 

24 horas após a segunda injeção de GnRH  (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Protocolo OvSynch     
(PURSLEY et al., 1995) 
 

O protocolo Ovsynch é um método bastante difundido nos Estados Unidos, 

entretanto, os resultados de concepção apresentam uma grande variação. Geary et al. 

(1998 e 2001) reportam taxas de concepção 53% a 66% para vacas de corte lactantes, 

sendo as mesmas superiores em animais submetidos ao aleitamento temporário e em 

animais cíclicos. Os autores citados acima afirmam que o tratamento é capaz de induzir 

a ciclicidade em número significativo de animais em anestro. Pesquisadores oriundos de 

regiões tropicais questionam a efetividade do tratamento em animais acíclicos. Cavalieri 

(2004) em estudo na Austrália comparando resultados de OvSynch com a sincronização 

de estros pelo uso de PGF2� demonstrou a incapacidade do protocolo OvSynch de 

produzir aumentos significativos no desempenho reprodutivo de nove rebanhos de 

GnRH 

IATF 8 a 24 h após a 2ª 
aplicação de GnRH  

D0 D7 D9 ou D10 

GnRH PGF2� 

D9 
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bovinos de corte. No Brasil Alvarez et al. (2003) relataram taxas de concepção entre 

21,7% e 44,4% em vacas lactantes. Com novilhas, Ribeiro et al. (2001) encontraram 

índices de concepção entre 6,2% a 35,7%, categoria que apresenta menor resposta ao 

protocolo OvSynch. Martinez et al. (2002) concordam com os relatos de Ribeiro e 

afirmam que o protocolo OvSynch é mais eficiente em vacas que em novilhas. Os 

resultados do estudo confirmaram que o tratamento com GnRH nem sempre induz a 

ovulação ou a luteinização do folículo dominante em novilhas, verificando também, que 

a emergência da nova onda de crescimento folicular é sincronizada somente quando o 

tratamento causa ovulação. Conseqüentemente, a ovulação ao segundo GnRH pode 

apresentar comprometimentos se o tratamento com o primeiro GnRH não sincronizar a 

emergência da nova onda de crescimento folicular. Ainda, foi verificado que algumas 

novilhas podem manifestar sinais de estro antes do tratamento com o segundo GnRH. 

Segundo os autores a prevenção de ovulações precoces pode ser alcançada pelo uso de 

um dispositivo intravaginal impregnado de progesterona (CIDR-B Pfizer Animal 

Health) por 7 dias durante o protocolo OvSynch, o que ocasiona um aumento 

significativo na taxa de prenhez em novilhas inseminadas em tempo fixo.  

Bó et al. (2004) afirmam que o OvSynch não é efetivo para animais em anestro, 

devendo ser utilizado somente em rebanhos com alta taxa de ciclicidade, condição nem 

sempre encontrada em estabelecimentos produtores de carne e leite em regiões tropicais. 

Alvarez et al. (2003) demonstraram que a capacidade de GnRH induzir a 

ovulação ou a luteinização do folículo dominante depende do estágio do 

desenvolvimento folicular no momento do tratamento. A injeção de GnRH no início do 

crescimento folicular ou no final da fase estática de crescimento do folículo dominante 

reduz a probabilidade de ovulação e sincronização de um nova onda de crescimento 

folicular, podendo resultar na expressão prematura do cio, antes da injeção de PGF2�. 

Essa situação parece ser mais comum em novilhas cuja incidência de cios prematuros 

acontece em aproximadamente 20% dos animais tratados (MOREIRA et al., 2000).   

As taxas de prenhez à IATF após o protocolo OvSynch têm sido variáveis. 

Machado et al. (2008) relatam taxa de concepção a IATF entre 11,8 e 35,4% para vacas 

Nelore adultas paridas a mais de 240 dias, sem bezerro ao pé. Segundo os autores 

principais causas de variação na resposta a esse protocolo devem-se a: 

1- Falta de sincronização dos ciclos ovarianos entre as vacas tratadas, fruto da 

ocorrência de diferentes estádios de desenvolvimento folicular no momento da 

aplicação dos tratamentos; 
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2- Resposta pobre ou variável em ovulação/luteinização após a 1ª injeção de 

GnRH; 

3- Resposta pobre ou variável das vacas Nelore à ação luteolítica da PGF2� 

exógena; 

4- Ocorrência de luteólise espontânea entre a 1ª e 2ª doses de GnRH; 

5- Função ovariana anormal causada por balanço energético negativo. 

Cavalieri (2004) enfatiza a importância da capacidade do GnRH induzir a 

ovulação, devendo-se evitar que subdosagens ou baixa potência de seus análogos 

possam causar falhas na resposta desejada, principalmente devido a: 

- incapacidade do GnRH induzir um pico de LH com magnitude suficiente para 

provocar a ovulação; 

- incapacidade do folículo em responder com ovulação a esse pico de LH; 

- indução precoce da ovulação com a liberação de um ovócito ainda imaturo 

- formação de um corpo lúteo com função esteroidogênica subnormal. 

Baruselli et al. (2004) reportaram taxas de prenhez superiores aos 60% após 

IATF com o uso de protocolos de indução da ovulação baseados em progestágenos e 

levantaram dúvidas sobre a aplicabilidade do OvSynch para bovinos de corte em regiões 

tropicais, especialmente em rebanhos com alta proporção de vacas em anestro ou de 

novilhas.  

2.3.4 Protocolo Crestar®  

O protocolo Crestar® (Intervet Schering-Plough) utiliza hormônios a base de 

estrógeno e progesterona. O tratamento consiste na aplicação intramuscular de 3mg de 

Norgestomet, sintético da progesterona (KESLER et al., 1995), associado a 5mg de 

Valerato de Estradiol (VE) seguido pela uso de implante auricular subcutâneo de 

silicone contendo 3mg de Norgestomet. O implante permanece por 7 a 9 dias mantendo 

elevados os níveis de progestágenos circulantes inibindo a liberação de LH. O VE, 

aplicado em conjunto com a colocação do implante auricular, estimula o endométrio a 

produzir prostaglandina F2�, provocando a lise do corpo lúteo (BARUSELLI et al., 

2006). Segundo Bó et al. (2006) estrógenos administrados em fase de elevada 

concentração de progesterona induzem a regressão folicular e a emergência de uma 

nova onda síncrona; enquanto a administração de estrógeno em fase correspondente a 

baixos níveis de progesterona induzem a liberação de LH e a ovulação.  
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Odde et al. (1990) descrevem resultados de pesquisa com o uso de implantes de 

Norgestomet em bovinos demonstrando que mais de 90% dos animais manifestam estro 

após a retirada do implante, com taxas de concepção variando entre 33% e 68%. 

Segundo os pesquisadores animais em anestro, ao início do tratamento, também 

manifestam estro após a retirada do implante, no entanto, apresentam menor fertilidade 

que animais cíclicos.  

Conforme o próprio fabricante, Intervet Schering-Plough, Ptaszynska (sem data) 

não é recomendada a utilização do valerato de estradiol (Crestar® injetável) para 

sincronização da onda folicular em novilhas, uma vez que este hormônio provoca 

excessivo bloqueio da liberação de LH, levando a falhas na sincronização. Segundo Sá 

Filho et al. (2006), em novilhas Bos indicus, no início do protocolo de sincronização de 

ovulação deve-se usar Benzoato de estradiol (BE) associado ao implante de 

Norgestomet, dessa forma atingindo resultados mais satisfatórios com essa categoria, 

nesse caso deve ser feita uma aplicação de prostaglandina no momento da retirada do 

implante, causando uma regressão lútea (BARUSELLI et al., 2006).  Caso a 

sincronização da onda folicular não seja feita com o valerato de estradiol (Crestar® 

injetável), é necessário efetuar-se a administração de uma baixa dose (0,5 a 1,0 mg) de 

benzoato de estradiol cerca de 24 horas após a retirada do progestágeno. Isso aumenta a 

precisão do momento do início do cio, melhora a expressão comportamental do estro e, 

induz mais precisamente o momento do pico de LH e o momento da ovulação. 

Almeida et al. (2006) relatam taxas de prenhez a IATF de 49,5% e 47,5% 

(P>0,05), respectivamente para vacas Nelore com cria ao pé submetidas aos tratamentos 

com Crestar® (implante auricular de Norgestomet e VE) e dispositivo intravaginal de 

P4 com uso de BE como indutor de ovulação. Moreira (2002) relata taxa de prenhez 

média de 33,9% a IATF em 348 animais com cria ao pé e solteiros submetidos ao 

protocolo Crestar® e com utilização de BE; PGF2�; eCG e GnRH.  

2.3.5 Dispositivos intravaginais de progesterona  

Inúmeros dispositivos intravaginais impregnados de progesterona podem ser 

utilizados para a indução do estro e ovulação. A utilização de progestágenos na 

sincronização de cios de bovinos data dos anos 50, inicialmente sendo administrados por 

um período de 11 a 14 dias.  Christian e Casida (1948) foram os primeiros a confirmar o 

sucesso da aplicação de progesterona na sincronização de estro na espécie bovina, porém 

com baixa fertilidade. Mais tarde, o período de administração de progesterona passou para 
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7 a 9 dias, com melhoria da fertilidade. Segundo Gregory (2002), na atualidade os 

principais métodos de utilização de progestágenos resumem-se a esponjas intravaginais 

impregnadas com acetato de medroxiprogesterona (MAP) ou progesterona natural, 

suplementação de gestágenos através da alimentação, implantes subcutâneos com 

Norgestomet e dispositivos intravaginais de silicone com liberação lenta de progesterona . 

Dentre os protocolos que utilizam progesterona, o mais usual é o “PEPE” que 

consiste na colocação do dispositivo intravaginal contendo progesterona e na 

administração de 2mg de benzoato de estradiol no dia 0 (para emergência de uma nova 

onda de crescimento folicular e prevenção de folículos persistentes), aplicação de 

PGF2� no momento da retirada do dispositivo nos dias 7, 8 ou 9 induzindo a luteólise, 

seguido da aplicação de benzoato de estradiol na dose de 0,5 a 1,0 mg após 24 h para a 

sincronização da ovulação, procedendo-se a inseminação 52 a 56 h após a retirada do 

implante (BARROS e ERENO, 2004). O protocolo PEPE tem sofrido modificações na 

tentativa de melhorar ainda mais o crescimento folicular e a sincronização da ovulação. 

Trabalhos recentes sugerem que no protocolo PEPE, logo após a aplicação de PGF2� a 

administração de eCG (400 UI, via IM, protocolo PEPE/eCG) tende a aumentar a taxa 

de prenhez de vacas em anestro pós-parto (BARUSELLI et al., 2003; CUTAIA et al., 

2003). 
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2.4 EFEITOS DA NUTRIÇÃO SOBRE A REPRODUÇÃO 

“If you feed them, you can breed them. If you don’t, you won’t.” 

Bill McDonald, seventh-generation beef producer, Montgomery County, Virginia 

 

Produtores de bovinos de corte, voltados à atividade de cria, têm um desafio 

contínuo de manter a viabilidade econômica do seu sistema de produção. Dentre os 

fatores que afetam a viabilidade econômica da atividade destacam-se a nutrição e a 

reprodução (HESS et al., 2005). A relação entre nutrição e reprodução é estreita e 

bidirecional, isto é, o estado fisiológico (reprodutivo) altera as exigências nutricionais, e 

a metabolização de nutrientes pelo animal interfere sobre a função reprodutiva 

(YOUNGQUIST e THRELFALL, 2007). Nesse sentido Short e Adams (1988) 

relacionam a partição energética conforme a escala de prioridades em ruminantes: 1) 

metabolismo basal; 2) atividade física; 3) crescimento; 4) reserva energética básica; 5) 

gestação; 6) lactação; 7) reservas adicionais de energia; 8) ciclos estrais e início de 

gestação; e 9) reservas excedentes de energia. A ingestão de nutrientes e as reservas 

corporais representam as fontes de nutrientes que serão utilizadas para o desempenho 

das funções orgânicas. Segundo Wettemann et al., (2003) o consumo de alimentos e as 

reservas corporais regulam a função reprodutiva em bovinos. 

Sistemas de produção deverão apresentar como metas o acasalamento precoce 

das novilhas, com obtenção de elevadas taxas de prenhez, em curta estação de 

acasalamento (SCHILLO et al., 1992). A nutrição exerce grande influência sobre a 

fertilidade das novilhas destinadas a reprodução. Vacas também deverão apresentar 

elevada fertilidade, expressa pelo desmame de um bezerro a cada ano, e um intervalo 

entre partos próximo a 12 meses (MONTIEL e AHUJA, 2005).  

2.4.1 Influência da nutrição sobre a puberdade em novilhas.  

O manejo nutricional adequado é necessário para as novilhas atingirem o peso 

desejado (“peso mínimo crítico”) antes do início da estação de acasalamento. Patterson 

et al. (1992) afirmam que reduzido nível nutricional retarda a idade a puberdade, através 

da inibição da maturação do sistema endócrino. Inúmeros estudos, há décadas, 

descrevem essas relações. Novilhas submetidas a um alto nível nutricional alcançam a 

puberdade mais cedo do que novilhas submetidas a um baixo nível alimentar, provando 

a existência de uma relação negativa entre idade a puberdade e taxa de ganho de peso 
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(WILTBANK et al., 1966; FERREL, 1982). Joubert (1963) observou novilhas mantidas 

em alto nível nutricional alcançarem a puberdade com 440 dias de idade, enquanto 

novilhas mantidas sob baixo nível alimentar alcançaram a puberdade com 710 dias de 

idade. Em trabalho semelhante, utilizando novilhas Hereford, Angus, ou suas cruzas, 

Wiltbank et al. (1969) observaram a idade média a puberdade de novilhas aos 381 dias, 

424 dias e 572 dias, para as puras e cruzas submetidas a alto nível alimentar, para as 

cruzas submetidas a baixo nível alimentar e para as puras submetidas a baixo nível 

alimentar, respectivamente, demonstrando uma interação para idade e peso a puberdade 

entre o nível alimentar e raça. Hall et al. (1994) demonstraram que novilhas ganhando 

0,75 kg/dia atingiram a puberdade 53 dias antes em comparação a novilhas com ganho 

de peso de 0,50 kg/dia.  

A massa e a gordura corporal podem modular a liberação de LH (SCHILLO et 

al., 1992). O início da puberdade está associado ao aumento da freqüência na secreção 

pulsátil do hormônio LH, e este aumento, está associado com ao aumento da ingestão 

energética. Outros sinais metabólicos têm sido estudados em busca de entendimento da 

relação entre nutrição e reprodução. Dentre eles, merecem destaque nesta revisão o IGF-

1 e a leptina.  

O retardo na puberdade também foi associado à menor concentração de IGF-1 

(SPICER et al., 1993), e este está associado a capacidade esteroidogênica das células da 

teca e granulosa. O aumento da concentração de IGF-1 foi observado 

concomitantemente à puberdade em novilhas (YELICH et al., 1996; GARCIA et al., 

2002).  A liberação de LH a partir do estímulo do GnRH é uma ação do estradiol, 

reforçada pelo IGF-1 (HASHIZUME et al., 2002). Neste estudo Hashizume et al. 

(2002) sugerem que o IGF-1 pode estimular a síntese de LH pela hipófise anterior.  

Leptina é uma proteína secretada pelos adipócitos e é indicada como um sinal do 

estado nutricional em bovinos (BARB et al., 2004). A secreção de leptina aumenta com 

o incremento das reservas corporais (LENTS et al., 2005) e o aumento na concentração 

de leptina foi associado à puberdade em novilhas (GARCIA et al., 2002). Em novilhas 

em jejum o tratamento com leptina evitou a redução na secreção de LH (MACIEL et al., 

2004a). Entretanto, o tratamento com leptina falhou na indução da puberdade (MACIEL 

et al., 2004b). Esses dados indicam um papel permissivo, mas não estimulador da 

leptina sobre o desencadeamento da puberdade em novilhas.  

Segundo Emerick et al. (2009) longa restrição alimentar leva à redução 

acentuada no escore da condição corporal e, conseqüentemente, das concentrações de 
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leptina, promovendo a elevação dos valores do neuropeptídeo Y e, desta forma, 

diminuindo a secreção de GnRH hipotalâmico. Evidências sugerem que a leptina pode 

agir como um sinal status metabólico e indicador de saciedade, interagindo com o eixo 

neuro-endócrino auxiliando no desencadeamento da puberdade. Conforme Barb e 

Kraeling (2004) a concentração de leptina circulante aumenta próximo à puberdade e 

próximo à retomada da função reprodutiva após o parto, sugerindo como um estímulo 

possível auxiliar na ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal. 

2.4.2 Influência da nutrição sobre o anestro pós-parto  

O prolongado período de anestro pós-parto é o principal limitante da eficiência 

reprodutiva de vacas de corte, pois impede alcançar um intervalo entre partos de 12 

meses (WILLIAMS, 1990; YAVAS e WALTON, 2000; MONTIEL e AHUJA, 2005). 

Durante o anestro a ovulação não ocorre, mesmo existindo atividade folicular 

(MONTIEL e AHUJA, 2005).  Embora muitos fatores afetem o intervalo de anestro 

pós-parto, nutrição, amamentação e idade do ventre são os principais. Esses fatores 

interagem entre si, e afetam o restabelecimento da atividade ovariana plena coordenada 

pelo eixo hipotalámico-hipofisário-gonadal. Segundo Dum e Kaltenbach (1980) e 

Rutter e Randel (1984) a restrição energética e baixa condição corporal prolongam esses 

efeitos supressores, aumentando o intervalo de anestro acima de 100 dias pós-parto 

(WILTBANK, 1970; LALMAN et al., 1997; OLSON, 2005). Quando a nutrição for 

limitante, vacas primíparas, apresentam um período de anestro ainda mais prolongado, 

devido as exigências adicionais para crescimento (SHORT e ADAMS, 1988; RANDEL, 

1990; SHORT et al., 1990), que é prioritário sobre a reprodução. 

2.4.2.1 Escore de condição corporal 

O escore de condição corporal (ECC) é um método subjetivo, utilizado para 

estimar a reserva energética do animal. Segundo Wright e Russel (1984) este método 

não requer custos adicionais e possui um aceitável grau de precisão para avaliação do 

estado nutricional dos animais.  

Vários sistemas de pontos têm sido utilizados para determinar ECC, dentre eles 

as escalas de 1-5 (LOWMAN, 1976); 1-3 (GREGORY e PUGA, 1980); 1-10 (RUTTER 

e RANDEL, 1984); 1-9 (SPITZER, 1986); 1-8 (OSCASBERRO et al., 1992). Todos os 

sistemas têm em comum a ordenação crescente de pontuação do animal mais magro 

para o animal mais gordo. O ECC é avaliado através da observação visual e/ou palpação 
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de regiões que depositam gordura de cobertura, como processos transversos das 

vértebras lombares, inserção da cauda, costelas e região da garupa entre ílio e ísquio.  

Existe uma concordância geral de que condição corporal ao parto, uma 

conseqüência direta do nível nutricional pré-parto, é um importante fator determinante 

da extensão do período de anestro pós-parto. Vacas com melhor condição corporal 

apresentam menor intervalo parto-primeiro cio (WILTBANK et al., 1962; WHITMAN 

et al., 1975; RICHARDS et al., 1986; WRIGHT et al., 1987; OSORO e WRIGHT, 

1992).  

Richards et al. (1989) após submeterem vacas a restrição alimentar ocasionando 

uma perda de peso de 1% do peso vivo inicial por semana, após 26 semanas de perdas, 

observaram em 91% delas, a ausência de atividade lútea.  Estas mesmas vacas iniciaram 

o experimento com um ECC de 5,5 (1-9) e quando chegaram a um ECC de 3,5 houve 

um decréscimo na secreção de LH, resultando em desaparecimento de estro. O anestro 

nutricional induzido foi associado a um decréscimo na freqüência dos pulsos de LH. O 

ciclo estral reiniciou após uma mudança alimentar quando as vacas atingiram a 

condição corporal de 4,6. Da mesma forma, Rutter e Randel (1984) observaram em 

fêmeas mantendo condição corporal após o parto um menor intervalo parto-primeiro cio 

e maior liberação de LH do que em vacas perdendo condição corporal pós-parto. 

Em um trabalho clássico, estudando efeitos de dois diferentes níveis nutricionais 

no pré e pós-parto (alto-alto; alto-baixo; baixo-alto e baixo-baixo), Wiltbank et al. 

(1962) constataram em vacas submetidas a um baixo nível nutricional no pré-parto, 

maior intervalo parto primeiro cio. Antes do parto as vacas submetidas a um alto nível 

nutricional ganharam peso e mantiveram seu ECC enquanto vacas mantidas em baixo 

nível nutricional perderam peso e ECC e estavam magras ao parto. Os autores 

concluíram ser a condição da vaca um importante fator na determinação da porcentagem 

de prenhez. O fato de 86% das vacas do plano alto-baixo mostrarem cio num curto 

período de tempo após o parto reforça a conclusão de que a condição corporal é o fator 

mais importante que afeta cio e ovulação. 

Embora a condição corporal ao parto seja o fator mais importante na 

determinação da duração do período de anestro pós-parto, existe uma interação entre 

condição corporal ao parto e disponibilidade nutritiva da dieta influenciando o 

desempenho reprodutivo no pós-parto. Richards et al. (1986), sugerem uma interação 

entre o nível alimentar e condição corporal e anestro pós-parto descrevendo relação 

entre o período de anestro pós-parto e o nível nutricional em vacas magras, mas não em 
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gordas. De forma similar Lalman et al. (1997) demonstraram essa relação entre ECC e 

nível nutricional sobre o anestro pós-parto. Segundo os autores o ECC ao parto foi o 

fator mais importante na determinação da duração do anestro pós-parto, sendo relatada 

uma pequena redução neste período quando aumenta o ganho de peso e ECC após o 

parto, em vacas paridas com ECC < 4 (escala de 1 a 9). Lamb (2007) destaca em estudo 

que determinou ciclicidade ao inicio da estação de acasalamento, apenas 47% das vacas 

cíclicas. Nesse estudo o autor detectou relação linear positiva entre ECC ao parto e 

ciclidade.   

Na década de 80 e início dos anos 90 muitos autores utilizando a técnica do ECC 

conseguiram demonstrar relação direta entre o ECC ao parto e a eficiência reprodutiva 

(DZIUK e BELLOWS, 1983; RUTTER e RANDEL, 1984; RICHARDS et al., 1986; 

SPITZER, 1986; SELK et al., 1988; OSORO e WRIGHT, 1992). Com base nesses 

resultados foi postulado, tornando-se um conceito aceito, que o ECC ao parto é o mais 

importante preditor da duração do anestro pós-parto.  Vacas devem apresentar um ECC 

ao parto entre 2,5 a 3,0 (escala de 1 a 5) e 5,0 a 6,0 (na escala de 1 a 9). Primíparas 

devem parir com no mínimo o maior valor indicado em cada escala. O ideal é que os 

animais no mínimo mantenham peso e ECC após o parto (OLSON, 2005).    

 

2.4.2.2 Amamentação 

A amamentação exerce efeito sobre o retorno à ciclicidade após o parto 

(WILLIAMS, 1990; YAVAS e WALTON, 2000; MONTIEL e AHUJA, 2005). O 

período de anestro lactacional é variável, sendo influenciado principalmente pela idade 

do ventre, escore corporal e nutrição. Segundo Williams (1990), ao final da gestação, a 

elevação dos níveis de estrógeno placentário, inibe a síntese de LH hipófisário, levando 

ao esgotamento das reservas deste hormônio. Concentrações máximas de LH 

hipofisários e capacidade de resposta ao feedback positivo ocasionado pelo estradiol 

ocorrem cerca de 3 a 4 semanas após o parto. Entretanto, o padrão pulsátil de LH que 

ocorre em vacas não lactantes cerca de 2 a 3 semanas após o parto, somente é 

encontrado em 30 a 50% dos animais lactantes. O período de anestro é agravado pela 

reduzida condição corporal e nutricional dos animais, podendo exceder 130 dias 

(LALMAN et al., 1997) a 150 dias (MONTIEL e AHUJA, 2005). 

A supressão da lactação em vacas em anestro pós-parto, através da realização do 

desmame precoce, é uma prática reconhecida pelo potencial que possui para aumentar a 
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taxa de ciclicidade no rebanho e conseqüentemente os índices de prenhez (PIMENTEL 

et al., 1979; GOTTSCHALL et al., 2007; VAZ e LOBATO, 2010). Segundo Shively e 

Williams (1989) a remoção dos bezerros é seguida por um aumento rápido na secreção 

pulsátil de LH dentro 48-96 h em média, podendo ser necessário mais de 144 h para que 

algumas vacas respondam a separação.  

Vaz e Lobato (2010) concluíram que a supressão da lactação, através do 

desmame precoce de bezerros, permitiu que as vacas submetidas ao processo 

recuperassem peso corporal e ECC durante a estação reprodutiva, resultando em maior 

taxa de prenhez (86,3%) (P<0,05) em comparação as vacas submetidas ao desmame 

convencional (55,5%). Esse efeito foi mais pronunciado em vacas primíparas, 

concordando com os resultados de Gottschall et al. (2007).  
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2.5 MARCADORES MOLECULARES 

Marcadores moleculares são segmentos de DNA que estão ligados fisicamente a 

locos que determinam características de interesse econômico (QTLs). Segundo Davis e 

DeNise (1998) os marcadores genéticos podem ser usados para identificar regiões 

específicas dos cromossomos onde genes que afetam as características quantitativas 

(QTL; quantitative trait loci) estão localizadas.  Os marcadores podem ser evidenciados 

através de métodos que associam o uso de enzimas de restrição à hibridização entre 

seqüências complementares de DNA, como no caso do “Restriction Fragment Length 

Polymorphisms” (RFLP) e a técnica de “Polymerase Chain Reaction” (PCR) 

(ALZATE-MARIN et al., 2005). Segundo Borba (2002) essas técnicas permitem a 

obtenção de um número virtualmente ilimitado de marcadores moleculares cobrindo 

todo o genoma do organismo animal. Tais marcadores podem ser utilizados para as 

mais diversas aplicações, tanto no estudo de genética como na prática de 

melhoramentos de plantas e animais. 

 

2.5.1 Seleção assistida por marcadores  

A seleção assistida por marcadores (MAS) têm por objetivo auxiliar a seleção de 

indivíduos com genótipo superior. A MAS utiliza as informações obtidas em regiões 

específicas dos locos para identificar indivíduos que apresentam combinações 

favoráveis (DAVIS e DeNISE, 1998).  

Segundo Davis e DeNise (1998) a MAS apresenta três fases distintas. A 

primeira, de detecção, procura identificar marcadores moleculares associados a um gene 

candidato ou a um lócus quantitativo, e os efeitos dos alelos do marcador na 

característica desejada são mensurados. A segunda, de validação, os marcadores 

previamente detectados são reavaliados em outras populações. A terceira, de 

implementação, os marcadores identificados como associados à característica de 

interesse são utilizados para predizer o mérito de indivíduos, na população  

Conforme Weimer (2003) a maioria das características de interesse econômico é 

quantitativa (QTLs), apresentando, então, interação genótipo x ambiente e genótipo x 

manejo. A MAS pode ser muito útil para selecionar essas características, permitindo a 

eliminação de genótipos desfavoráveis em uma única geração, reduzindo os custos dos 
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testes de progênie, facilitando os esquemas de acasalamento, maximizando os efeitos 

heteróticos e possibilitando a identificação de efeitos transgressivos em raças sintéticas. 

A MAS é particularmente útil para a seleção de características de baixa herdabilidade e 

de difícil mensuração. A MAS também permite a seleção de animais jovens, antes do 

desenvolvimento dos caracteres reprodutivos. 

Existem diversos tipos de marcadores moleculares, destacando-se os SNPs 

(polimorfismos de um único nucleotídeo) que representam as variações de seqüências 

de DNA que ocorrem quando um nucleotídeo (A,T,C ou G) na seqüência do genoma é 

alterado. Ocorrem em grande quantidade no genoma e normalmente consistem de dois 

alelos que se diferenciam por um par de bases (MARSON, 2005). Essa diferença pode 

ser detectada através de amplificação por PCR e o uso de enzima de restrição. 

Outro tipo de marcadores, os microssatélites, ou STR (repetições curtas em 

"tandem") são pequenas seqüências não codificadoras, de 1 a 6 pares de bases, repetidas 

em seqüência e normalmente em número menor do que 100 repetições (TAUTZ, 1993). 

Por apresentarem alto polimorfismo, codominância, facilidade de detecção por PCR, 

facilidade de determinação dos alelos e genótipos e por ocorrerem com grande 

freqüência ao longo do genoma da maioria dos organismos eucariotos, tem sido usado 

extensivamente para caracterização de raças, estudos de evolução e filogenias, 

mapeamento genético, e no auxílio de programas de melhoramento. O polimorfismo de 

microssatélites é resultado do número variável de elementos repetitivos. 

O mapeamento do� genoma bovino permitiu a identificação de marcadores 

moleculares ligados a genes de interesse econômico/produtivo (PFEIFER et al., 2008). 

Dentre eles destacam-se marcadores associados a características de carcaça e 

crescimento (MOODY et al., 1996; HETZEL, 2003) e características reprodutivas 

(GARCIA et al., 2002; ALMEIDA et al., 2003; BASTOS et al., 2003; OLIVEIRA et 

al., 2005; AGUIAR, 2008, YANG et al., 2010). 

 

2.5.2 Marcadores moleculares associados a genes com interferência sobre a função 

reprodutiva.   

Como descrito anteriormente existem milhares de marcadores moleculares. 

Alguns trabalhos conseguiram demonstrar associação entre marcadores moleculares e 

reprodução (GARCIA et al., 2002; ALMEIDA et al., 2003; BASTOS et al., 2003; 



���

�

OLIVEIRA et al., 2005; AGUIAR, 2008, YANG et al., 2010), outros não (MARSON, 

2005, BALOGH et al., 2009). 

2.5.2.1 Microssatélites AFZ1 e HEL5 

Os marcadores AFZ1 (JORGENSEN et al., 1996) e HEL5 (BISHOP et al., 1994) 

estão mapeados no cromossomo 21 e tem descrição como o gene alvo o receptor para o 

IGF-1 (IGF-1R).  

Receptores para IGF-1 estão presentes nas células foliculares da granulosa e teca 

(FORTUNE et al., 2004; CANTY et al., 2006). Evidências indicam que o IGF-1, está 

associado à capacidade de produção de estrógeno, proliferação celular, foliculogênese e 

ovulação. Segundo Diskin et al. (2003) a restrição alimentar prolongada de bovinos 

ocasiona o decréscimo na concentração circulante de insulina e IGF-1, limitando a 

disponibilidade de IGF nas células foliculares e, conseqüentemente, sua habilidade 

sinérgica com as gonadotrofinas hipofisárias na estimulação da proliferação celular e da 

esteroidogênese intrafolicular.  

Oliveira et al. (2005), em rebanho de vacas da raça Brangus, encontraram efeito 

significativo entre os genótipos favoráveis para os microssatélites AFZ1 e HEL5 e 

menor intervalo de partos (IP) em relação aquelas com genótipos desfavoráveis, 

respectivamente de 435 e 585 dias (P=0,003). Os animais homozigotos, para alelos 

curtos no AFZ1 e longos no loco HEL5 apresentam maior IP que os demais animais. 

Entretanto, Silveira (2007) não conseguiu demonstrar associações entre os 

microssatélites  AFZ1 e HEL5 e a função reprodutiva de fêmeas em dois rebanhos de 

bovinos de corte, um de gado geral e outro Aberdeen Angus.  

Em outra modalidade de trabalho, sem uso de marcadores, Martins et al. (2008) 

não conseguiram demonstrar diferenças nas concentrações de IGF-1 no soro de vacas 

submetidas a dois regimes nutricionais (1,7 e 0,7 das exigências de mantença). De outra 

forma, Lents et al. (2005) em estudo onde associaram estado nutricional e concentração 

hormonal, descrevem concentrações de insulina, IGF-1 e leptina no plasma de vacas 

como indicadores da ingestão de nutrientes. Entretanto, esses sinais metabólicos não 

puderam ser correlacionados ao desempenho reprodutivo dos animais.  
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2.5.2.2 Microssatélite  IDVGA51 

O marcador IDVGA51 está mapeado no cromossomo 4 e tem descrição como o 

gene alvo associado ao hormônio Leptina (KAPPES et al., 1997).  

A leptina é um hormônio protéico secretado pelos adipócitos. Receptores para o 

hormônio leptina foram identificados no hipotálamo e ovários (ROBINSON et al., 

2006), sendo associados ao controle do apetite, da reprodução e do crescimento. A 

restrição alimentar crônica em vacas resulta na redução acentuada na secreção de 

leptina, que é concomitante à redução de LH (BARB e KRAELING, 2004). Desta 

forma, sugere-se que a condição metabólica pode afetar a capacidade de resposta do 

eixo hipotalâmico-hipofisário.  

Almeida et al. (2003) avaliaram nove polimorfismos do gene LEP através de 

quatro RFLPs e cinco STRs, dentre eles o IDVGA51, em fêmeas de raça Brangus e 

buscaram uma associação entre estes marcadores e o desempenho reprodutivo. Os 

autores identificaram uma associação entre o alelo*181 e o intervalo de partos. O 

IDVGA51*181 aumentou (p = 0,002) o intervalo de partos em 79 dias. Silveira (2007) 

trabalhando com dois rebanhos, um Aberdeen Angus e outro de gado geral, demonstrou 

associações entre o microssatélite IDVGA51 e a função reprodutiva no rebanho de gado 

geral, mas não no rebanho de Aberdeen Angus, atribuindo a diferença provavelmente a 

ausência de seleção no primeiro rebanho.  

Segundo Barb e Kraeling (2004) a leptina pode atuar além do seu papel de 

sinalizador da saciedade. A leptina serve como um sinal metabólico interage com 

neuropeptídeos que vinculam o status energético com o eixo neuroendócrino.  

 

2.5.2.3 Microssatélite  ILSTS002 

O marcador ILSTS002 está mapeado no cromossomo 18 e tem descrição como o 

gene alvo associado ao hormônio LH� (KEMP et al., 1992).  

O LH é um hormônio formado por duas cadeias peptídicas. Trata-se de uma 

glicoproteína heterodimérica, ou seja é constituída por duas unidades com número 

diferente de aminoácidos. Cada unidade, uma alfa e outra beta tornam o hormônio 

completo e funcional (LI et al., 2011). A subunidade alfa é idêntica as subunidades dos 

hormônios LH, FSH, TSH e hCG, enquanto as subunidades beta se diferenciam. O LH 

possui a subunidade beta com 121 aminoácidos (LH�) que confere sua ação biológica 

específica.  A subunidade beta do hCG contém uma seqüência de aminoácidos similar, 
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porém com um número adicional de 24 aminoácidos (LONG et al., 2009 apud LI et al., 

2011). A atividade do gene da subunidade LH� é restrita às células gonadotróficas da 

hipófise (PIDOUX et al., 2007), sendo regulado pelo GnRH. Inibina, ativina e 

esteróides sexuais não afetam a atividade genética para a produção de subunidade beta 

do LH (LONG et al., 2009 apud por LI et al., 2011). 

Weimer et al. (2007) investigaram diferentes marcadores, com destaque para o 

ILSTS002 e BMS3004 localizados no cormossomo 18 que atuam no gene alvo do LH�. 

Nesse estudo os autores, com bovinos da raça Brangus, verificaram que o alelo 

ILSTS002*135 aumenta o intervalo de partos (IP) em 39 dias e que os animais 

heterozigotos no BMS3004 apresentaram IP cerca de 35 dias mais curto que os 

homozigotos. Os autores concluíram que esses marcadores podem ser auxiliares na 

seleção para fertilidade do rebanho Brangus em questão. Silveira (2007) com o STR 

ILSTS002, associou o marcador com a performance reprodutiva em um rebanho de 

gado geral, mas não em um rebanho Aberdeen Angus, atribuindo a diferença 

provavelmente a ausência de seleção no primeiro rebanho.  

 

2.5.2.4 Polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs) FSH-R e LH-R 

Os marcadores FSH-R (HOUDE et al., 1994) e LH-R (SOUMANO et al., 1998) 

estão mapeados no cromossomo 11 e tem descrição como o genes alvo, respectivamente 

os receptores para o hormônio FSH (FSH-R) e LH (LH-R).   

Os hormônios FSH e LH desempenham um processo fundamental sobre o 

crescimento e maturação folicular (REECE, 2006). Segundo Adams et al. (2008) 

receptores para o FSH estão presentes nas células da granulosa enquanto LH-R estão 

presentes nas camadas da teca e granulosa de folículos antrais. Ainda segundo os 

mesmos autores as ondas de desenvolvimento foliculares em bovinos se manifestam 

pela emergência simultânea de pequenos folículos (<1mm) em resposta a ação do FSH. 

O maior do grupo, por ocasião da detecção precoce (1mm), normalmente tornar-se-á o 

folículo dominante (FD), mas os folículos continuam o seu desenvolvimento em taxas 

similares até atingirem cerca de 8 a 9 mm (5 dias após a emergência). A aquisição de 

LH-R nas células da granulosa do folículo dominante resulta em divergência rápida, 

com alteração das taxas de crescimento. O FD continua o crescimento, em baixa 

concentração de FSH e por estímulo do LH, enquanto os folículos subordinados 

regridem e entram em atresia.  
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Fauser et al. (2008) sugerem que os polimorfismos de genes como os SNPs 

podem tornar-se importantes fatores preditores de atividade ovariana.  

Marson (2005) avaliou polimorfismos de genes dos receptores do hormônio 

luteinizante (LHR) e folículo estimulante (FSHR) em 370 novilhas européia-zebuína, de 

diferentes composições raciais com objetivo de conhecer as freqüências gênicas e 

relacionar com a precocidade sexual. A autora não observou efeito dos genes 

investigados sobre a precocidade sexual, sugerindo que novos estudos em outras 

populações devem ser continuados. 

  Aguiar (2008) demonstrou associações entre alelos para o SNP do marcador 

FSH-R e resposta à produção de embriões, em vacas Nelore, mas não em vacas 

Aberdeen Angus. Vacas doadoras da raça Nelore, heterozigotas (CG) apresentaram uma 

média de produção de embriões superior estatisticamente àquelas genotipadas como 

homozigotas. O autor sugere que o SNP FSHR poderia interferir sobre a regulação 

gênica do receptor de FSH das doadoras heterozigotas, facilitando a relação 

hormônio/receptor, ou ainda, produzindo maior quantidade de receptores com aumento 

da resposta ao FSH exógeno. Yang et al. (2010) indicam o gene associado aos genes dos 

receptores do hormônio folículo estimulante (FSHR) como potencial marcador para a 

avaliação de resposta superovulatória em vacas da raça Holandesa na China, 

recomendando seu uso como um preditor de resposta para a superovulação desses 

animais.  
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RESUMO 
Avaliou-se o efeito da antecipação da aplicação da prostaglandina F2alfa (PGF2a) em 
programa de sincronização do estro com progesterona para o uso de inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF). Foram utilizadas 306 vacas Aberdeen Angus, com cria 
ao pé e idade entre 3 e 6 anos. Os animais foram aleatoriamente distribuídos em 4 
grupos sincronizados através de dispositivo intravaginal a base de progesterona por 8 
dias (CIDR®), benzoato de estradiol e PGF2a, com arranjo fatorial de tratamentos 2 x 2 
(CIDR® 1º x 2º uso) e dia da aplicação da PGF2a após a inserção do dispositivo 
intravaginal (6,5o x 8º dia). Sete dias após a IATF touros foram soltos no rebanho até o 
término da estação de acasalamento. Foram avaliadas as taxas de concepção à IATF e 
prenhez final. A antecipação da aplicação da PGF2a (dia 6,5) teve efeito significativo 
(P<0,05) sobre a taxa de concepção à IATF e prenhez final, respectivamente de 60,9% e 
89,1% quando comparados aos animais que receberam PGF2a no 8º dia, 
respectivamente de 49,3% e 76,7%. Os dispositivos de 1º e 2º uso apresentaram 
diferenças (P<0,05) na taxa de concepção à IATF (61,1% e 49,7%), entretanto sem 
efeito na prenhez final (P>0,05), respectivamente de 82,6 e 83,4%. A antecipação da 
aplicação da PGF2a aumentou significativamente a taxa de prenhez à IATF e prenhez 
final. O uso prévio do CIDR® afetou o percentual de prenhez à IATF, mas não afetou a 
prenhez final. A idade das vacas não exerceu efeito sobre a taxa de concepção a IATF e 
taxa de prenhez final.   
Palavras-chave: concepção, dispositivo intravaginal, prostaglandina, prenhez  
 



���

�

 

SUMMARY 
The effect of the anticipation of prostaglandin F2alfa (PGF2a) injection during estrous 
cycle synchronization program using progesterone was evaluated in timed artificial 
insemination (TAI). Three hundred and six suckled Aberdeen Angus cows, aged 
between 3 and 6 years old, were randomly distributed in 4 groups. All animals were 
synchronized through intravaginal device with progesterone for 8 days (CIDR®), 
estradiol and PGF2a. The experiment was designed in a factorial arrangement 2 x 2 
(CIDR® 1st  x 2nd use) and the day of PGF2a application (6.5th x 8 th day). Seven days 
after the TAI clean-up bulls were joined until the ending of the breeding season. The 
conception rate after TAI and final pregnancy rate were evaluated. The anticipation of 
PGF2a application (6.5th day) showed a significant effect (P<0.05) on the conception 
rate after TAI and final pregnancy rate, respectively of 60.9% and 89.1% when 
compared with cows that received PGF2a in the 8 th day, respectively of 49.3% and 
76.7%. The 1th or 2th use of the intravaginal device presented differences (P<0.05) in the 
conception rate after TAI (61.1% and 49.7%), however with no effect in the final 
pregnancy (P>0.05), respectively of 82.6 and 83.4%. The anticipation of PGF2a 
treatment increased the pregnancy rate significantly after TAI and also the final 
pregnancy rate. The previous use of the CIDR® affected the percentage of pregnancy 
after TAI, but it did not affect the final pregnancy rate. The cow’s age had no effect on 
the conception rate after TAI and the final pregnancy.    
Keywords: conception, intravaginal device, pregnancy, reproductive, prostaglandin  
 

INTRODUÇÃO 

A inseminação artificial em tempo fixo (IATF) é uma biotecnologia que visa 

aumentar a produtividade dos rebanhos de cria. Conforme Gottschall et al. (2008), a 

IATF permite antecipar a concepção e a parição dentro das respectivas estações 

reprodutivas, além de aumentar a probabilidade de reconcepção na estação subseqüente 

e concentrar os nascimentos.  

Inúmeros são os protocolos e variantes utilizadas para a sincronização de estros 

e ovulação em bovinos. Segundo Bó et al. (2002) e Baruselli et al. (2006) os protocolos 

para a IATF objetivam induzir a emergência de uma nova onda de crescimento 

folicular, controlar a duração do crescimento folicular até o estágio pré-ovulatório, 

sincronizar a inserção e a retirada da fonte de progesterona exógena (implante) e 

endógena (utilizando a prostaglandina F2 alfa na luteólise) e induzir a ovulação 

sincronizada simultaneamente nos animais tratados. Segundo os mesmos autores o 

tratamento padrão consiste na inserção de um dispositivo impregnado de progesterona e 

administração de estradiol no dia 0 (para sincronizar a emergência de uma onda 

folicular), PGF2a no momento da remoção do dispositivo no 7º, 8º ou 9º dia (para 

assegurar a luteólise) e subseqüente aplicação de uma dose menor de benzoato estradiol 
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24 h após a retirada do dispositivo, seguida pela IATF 52-56 h após a retirada do 

dispositivo. Nesse protocolo a progesterona do dispositivo é capaz de bloquear a 

liberação endógena do hormônio luteinizante (LH) (BURKE et al. 1996), simulando a 

fase luteínica do ciclo estral. A regressão luteínica é alcançada pela administração do 

estradiol no dia da colocação do dispositivo ou pela PGF2a no dia da remoção do 

implante. Estudos recentes sugerem que em novilhas zebuínas, taurinas e respectivas 

cruzas (CARVALHO et al., 2008) e em vacas de corte Nelore cíclicas (PERES, 2008) o 

excesso de progesterona do dispositivo acrescida da endógena, em animais cíclicos 

provocaria uma diminuição da freqüência de liberação de LH, afetando o crescimento 

folicular e a ovulação com conseqüente efeito sobre a dispersão da ovulação e resultado 

a IATF. No Brasil, pesquisas com vacas taurinas com cria ao pé são escassos.  

O presente estudo objetivou avaliar a resposta reprodutiva à IATF de vacas de 

corte da raça Aberdeen Angus, com bezerro ao pé, sincronizadas através de dispositivo 

impregnado com progesterona (1º e 2º uso) submetidas à antecipação ou não da 

aplicação de PGF2a. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Agropecuária Clarice, localizada em Campestre 

da Serra, região serrana do estado do Rio Grande do Sul, entre o período de dezembro 

de 2007 a maio de 2008. A propriedade conforme a classificação de Köppen localiza-se 

em região classificada “variedade Cfa” caracterizada por presença de chuvas 

regularmente distribuídas, com média anual de 1.750 mm. Possui temperatura do mês 

mais quente superior a 22°C, e a do mês mais frio superior a 3°C, com média anual 

próxima a 14°C.  

Foram utilizadas 306 fêmeas adultas, entre 3 e 6 anos de idade, da raça 

Aberdeen Angus (Bos taurus taurus) com cria ao pé, paridas em setembro de 2007, 

apresentando em média 93,5 ± 14 dias pós parto por ocasião da IATF. Os animais foram 

identificados individualmente, através de brincos plásticos. Qualquer animal que tenha 

perdido o brinco identificador, ou o dispositivo intravaginal ou a leitura do brinco tenha 

apresentada inconsistência por ocasião das avaliações foi excluído do grupo para 

tabulação de resultados e análise estatística. Todos os animais foram tratados nas 

mesmas condições de manejo e ambiente, permanecendo em potreiros adjacentes da 

propriedade com carga animal aproximada de 370 kg de peso vivo por ha e acesso ao 

sal mineral (63 gramas de P) e água a vontade.  
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Os animais foram aleatoriamente distribuídos em um delineamento 

completamente casualizado, com arranjo fatorial de tratamentos 2 x 2 (CIDR® 1º x 2º 

uso) e dia da aplicação da PGF2a após a inserção do dispositivo intravaginal (D6,5 x 

D8,0) conforme pode ser visualizado abaixo na Tabela 1: 

Tabela 1 - Formação dos grupos experimentais 

GRUPO Uso do CIDR® Dia da aplicação da 
PGF2a 

Número de animais 

Grupo 1 (1º Uso-6,5) 1º uso 6,5  74 
Grupo 2 (1º Uso-8,0) 1º uso 8,0  75 
Grupo 3 (2º Uso-6,5) 2º uso 6,5  82 
Grupo 4 (2º Uso-8,0) 2º uso 8,0  75 

No dia 03/12/07 pela manhã, em dia aleatório do ciclo estral (dia 0), os 149 

animais dos grupos 1 e 2 receberam a inserção de um dispositivo intravaginal novo com 

1,9 gramas de progesterona (P4) (CIDR®, Pfizer Saúde Animal) e receberam a injeção 

intramuscular de 2 mg de benzoato de estradiol (B.E) (Estrogin®, Farmavet). No dia 

9/12/07 a tarde, 6,5 dias após a inserção do CIDR®, os animais do grupo 1 receberam 

375 µg de cloprostenol sódico (SINCROCIO®, Ouro fino, Brasil) intramuscular,  

equivalente a 1,5 ml do produto correspondendo a 75% da dose farmacológica 

recomendada pelo fabricante, enquanto os animais do grupo 2 receberam as 375 µg de 

cloprostenol sódico intramuscular por ocasião da retirada dos dispositivos intravaginais 

em 11/12/07 (dia 8) quando procedeu-se a retirada dos dispositivos do grupo 1. Nesse 

momento também foi realizada a separação temporária dos bezerros, que permaneceram 

na mangueira com água e feno até a conclusão da inseminação artificial em tempo fixo 

(IATF), dois dias após.  

No dia 12/12/07, pela manhã, foi aplicado 1mg de B.E. intramuscular nos grupos 

1 e 2 (dia 9). Na tarde do dia 13/12/07 após 54 ± 2 horas da retirada do implante, 

iniciou-se a realização da IATF de forma aleatória em ambos os grupos. No dia 

12/12/07 pela manhã, em dia aleatório do ciclo estral (dia 0), os 157 animais dos grupos 

3 e 4 receberam a inserção de um dispositivo intravaginal previamente utilizado por 8 

dias (CIDR® 2º uso) e receberam a injeção intramuscular de 2 mg de benzoato de 

estradiol (B.E). No dia 18/12/07 a tarde, 6,5 dias após a inserção do CIDR® 2º uso, os 

animais do grupo 3 receberam 375 µg de cloprostenol sódico intramuscular, enquanto 

os animais do grupo 4 receberam as 375 µg de cloprostenol sódico intramuscular por 

ocasião da retirada dos dispositivos intravaginais em 20/12/07 (dia 8) quando procedeu-

se também a retirada dos dispositivos do grupo 3. Nesse momento também foi realizada 

a separação temporária dos bezerros, que permaneceram na mangueira com água e feno 
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até a conclusão da inseminação artificial, dois dias após. No dia 21/12/07, pela manhã, 

foi aplicado 1mg de B.E. intramuscular nos grupos 3 e 4 (dia 9). Na tarde do dia 

22/12/07 após 54 ±2 horas da retirada do implante, iniciou-se a realização da IATF de 

forma aleatória em ambos os grupos. Os quatro programas utilizados estão sumarizados 

na Figura 1.  

O sêmen utilizado foi de apenas um touro, Aberdeen Angus, retirando-se dessa 

forma a possível interferência da variável touro sobre os resultados. A inseminação foi 

realizada por único técnico com experiência comprovada. Sete dias após a realização da 

IATF foram soltos touros, com fertilidade comprovada por avaliação andrológica, na  

proporção de 2%. O repasse com os touros foi até o dia 28/02/08, resultando em 70 e 61 

dias de estação de acasalamento para os grupos 1 e 2; 3 e 4, respectivamente. 

No dia 31/01/08 foi realizado o diagnóstico de gestação, por ultra-sonografia, 

por técnico capacitado para avaliar a taxa de prenhez à IATF. No dia 17/04/08 foi 

realizado um segundo diagnóstico de gestação em todos animais para avaliar a taxa de 

prenhez final (somado o repasse dos touros).  
 
GRUPO 1 

GRUPO 2 

 
 
GRUPO 3 

GRUPO 4 

CIDR – 1º USO 

 D 0 

2mg B.E 

D 8 D 10 D 9 D 6,5 

1mg B.E 
375  µg de 

cloprostenol 

24 h 30 h 

IATF 

CIDR – 1º USO 

 D 0 

2mg B.E 

D 8 D 10 D 9 

1mg B.E 
375  µg de 

cloprostenol 

24 h 30 h 

IATF 

CIDR – 2º USO 

 D 0 

2mg B.E 

D 8 D 10 D 9 D 6,5 

1mg B.E 
375  µg de 

cloprostenol 

24 h 30 h 

IATF 

CIDR – 2º USO 

 D 0 

2mg B.E 

D 8 D 10 D 9 

1mg B.E 
375  µg de 

cloprostenol 

24 h 30 h 

IATF 

 

Figura 1. Descrição figurativa dos produtos e dias (D) usados nos grupos experimentais. 
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Os animais foram submetidos a avaliação do escore de condição corporal (ECC), 

escala de 1 a 5 (LOWMAN, 1976), por ocasião da IATF, diagnóstico de gestação à 

IATF e diagnóstico de gestação final, após o repasse dos touros. Os dados de avaliação 

do ECC por ocasião da IATF foram parcialmente perdidos e excluídos do estudo. 

A partir desses dados foi possível calcular para cada grupo: 

- Taxa de prenhez à IATF – Definida como a porcentagem de fêmeas prenhes, 

determinadas após o exame ultra-sonográfico, dividida pelo total de fêmeas 

inseminadas em tempo fixo. 

- Taxa de prenhez final – Definida como a porcentagem de fêmeas prenhes após 

o repasse de touros, dividido pelo total de fêmeas do experimento. 

- Perdas reprodutivas – Resultados da diferença numérica ou percentual das 

fêmeas diagnosticadas prenhes à IATF que foram diagnosticadas vazias por 

ocasião do diagnóstico de prenhez final. 

Para fins de análise, as informações individualizadas de cada animal foram 

agrupadas dentro de cada grupo ou por uso do dispositivo (1º x 2º uso) e dia da 

aplicação da PGF (6,5D x 8,0D). A taxa de prenhez à IATF, prenhez final e perdas 

reprodutivas foram analisadas pelo teste do Qui-quadrado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A taxa de concepção geral obtida com a IATF (tabela 2) foi de 55,2% e 

encontra-se dentro da faixa citada por Baruselli et al. (2004a) entre 39 a 67% para 

novilhas e vacas zebuínas ou cruzadas e taurinas (em menor escala) após IATF com 

emprego de protocolos a base de progesterona e benzoato de estradiol. Na análise dos 

grupos experimentais, pôde ser observado que a antecipação da aplicação de PGF2a 

teve efeito significativo (P<0,05) sobre a taxa de concepção à IATF quando utilizado 

um implante de 1º uso (grupo 1). É importante ressaltar que os dispositivos novos 

utilizados no presente experimento (CIDR®) apresentam elevada concentração 

progesterona (1,9 gramas). Segundo Roberson et al. (1989) e Savio et al. (1993) a 

exposição a quantidades elevadas de progesterona circulante podem afetar o padrão 

pulsátil de LH com conseqüente redução do crescimento folicular. Resultados similares 

foram comprovados por Carvalho et al. (2008) e Peres (2008). Carvalho et al. (2008) 

mensuraram maior diâmetro do folículo dominante (P<0,01) quando a aplicação de 

PGF2a foi antecipada em novilhas submetidas à sincronização de estros e ovulação com 




��

�

protocolo similar ao do presente experimento. Os autores citados anteriormente também 

relatam que a antecipação da aplicação da PGF2a resultou em maior taxa ovulatória.  

Peres (2008) em três experimentos, avaliando os efeitos da concentração de 

progesterona pré e pós-ovulatória em protocolos de IATF, respectivamente, em 

novilhas, vacas solteiras e vacas com cria ao pé da raça Nelore, encontrou efeito 

significativo inverso da concentração de progesterona por ocasião da remoção do 

CIDR® e diâmetro do folículo dominante. O autor também relata que a antecipação da 

aplicação da PGF2a resultou em maior diâmetro do folículo dominante. O maior 

diâmetro do folículo ovulatório foi associado à maturidade folicular e maior taxa de 

concepção. Em vacas Nelore solteiras e vacas com cria ao pé cíclicas a antecipação da 

aplicação de PGF2a em dois dias antes da retirada do CIDR®, resultou em maior 

(P<0,05) taxa de prenhez à IATF, respectivamente de 52,0% e 50,3% quando 

comparadas ao grupo de animais solteiros e com cria ao pé cíclicos, que receberam a 

PGF2a por ocasião da remoção do dispositivo intravaginal, respectivamente de 36,4% e 

36,1%, com diferença de 15,6 e 14,2 pontos percentuais (PERES, 2008).  No presente 

experimento, encontramos uma diferença de 11,6 pontos percentuais a favor da 

antecipação da aplicação da PGF2a (60,9% x 49,3%, P<0,05). Embora não tenham sido 

mensuradas a ciclicidade, a concentração circulante de progesterona e a liberação 

pulsátil de LH, cogita-se pelos resultados (tabela 2) que os efeitos apresentados em 

fêmeas Nelore indicados por Peres (2008) também se fazem presentes em fêmeas 

taurinas como as utilizadas neste experimento. Os resultados relativamente elevados de 

prenhez à IATF e prenhez final também fazem supor que a taxa de ciclicidade do 

rebanho era alta.  
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Tabela 2 – Taxa de concepção a IATF e prenhez final conforme os grupos 
experimentais 

GRUPOS Número de 
animais 

Taxa de concepção 
a IATF (%) 

Taxa de prenhez final 
(%) 

Grupo 1 (1º Uso-6,5) 74 70,3 a  (52/74)* 90,5  a  (67/74) 
Grupo 2 (1º Uso-8,0) 75 52,0 b  (39/75) 74,7   b  (56/75) 
Grupo 3 (2º Uso-6,5) 82 52,4 b  (43/82) 87,8 ab  (72/82) 
Grupo 4 (2º Uso-8,0) 75 46,7 b  (35/75) 78,7   b  (59/75) 

Total 306 55,2    (169/306) 83,0   (254/306) 
    

Efeito do dia da 

aplicação de PGF2a 

   

Grupo 1 e 3  (D6,5) 156 60,9 a  (95/156) 89,1  a  (139/156) 
Grupo 2 e 4 (D-8,0) 150 49,3 b  (74/150) 76,7  b  (115/150) 

Total 306 55,2    (169/306) 83,0   (254/306) 
    

Efeito do uso prévio 

do dispositivo 
   

Grupo 1 e 2  (1º uso) 149 61,1 a  (91/149) 82,6  a  (123/149) 
Grupo 3 e 4 (2º uso) 157 49,7 b  (78/157) 83,4  a  (131/157) 

Total 306 55,2    (169/306) 83,0   (254/306) 
a,b – Proporções na mesma coluna, seguidas por letras diferentes, diferem 
estatisticamente (P<0,05) pelo teste Qui-Quadrado.  
* Valores entre parênteses referem-se ao número de animais, resultando nas proporções 
observadas. 

A taxa de prenhez final de 83,0% (tabela 2) pode ser considerada satisfatória 

para rebanhos de vacas com cria ao pé em estação de acasalamento de até 70 dias. O 

grupo 1 (1º uso-D6,5), que apresentou maior taxa de prenhez a IATF também 

apresentou maior taxa de prenhez final 90,5%, que não diferiu do grupo 3 (2º uso-D6,5) 

com 87,8%. Os grupos 2 (1º uso-D8,0) e 4 (2º uso-D8,0) apresentaram menor taxa de 

prenhez final, respectivamente de 74,7% e 78,7%, comparação ao grupo 1, no entanto 

sem diferir do grupo 3. Madureira et al. (2005) citaram em vacas Nelore com cria ao pé 

submetidas a IATF seguida por repasse de touros por 45 e 90 dias, respectivamente 

taxas de prenhez final de 75,3% e 92,7%. Vasconcelos et al. (2006) relataram em vacas 

com cria ao pé submetidas a IATF com CIDR® uma taxa de concepção a IATF de 

47,2% e uma taxa de prenhez final de 96,5% após 107 dias de repasse com touros. No 

presente experimento os grupos 1 e 2 tiveram uma estação de acasalamento de 70 dias, 

enquanto os animais do grupo 3 e 4 tiveram 61 dias. Na análise da tabela 2 observa-se 

que a taxa de prenhez final foi afetada pelo dia da aplicação da PGF2a, sendo 

significativamente superior (P<0,05) para o grupo de animais do D6,5 em comparação 

ao D8,0, respectivamente de 89,1% e 76,7%. O uso prévio do CIDR® não interferiu 

sobre a taxa de prenhez final. Segundo Gottschall et al. (2008) no planejamento de um 
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repasse após a IATF deve-se considerar a possibilidade de retorno ao estro 

sincronizado, podendo levar ao esgotamento temporário dos touros, ou perda da 

capacidade de fecundação.  

As perdas reprodutivas medidas entre o 40º-49º dia até o 117º-126º dia 

gestacional variaram entre 3,8 a 9,3%, com média de 6,5%, sem diferença entre os 

tratamentos (Tabela 3), sendo considerados aceitáveis. Lamb (s/d.) relatou perdas de 

aproximadamente 5% entre o 28º e 60º dia gestacional. Em extensa revisão Sartori 

(2004), cita inúmeros fatores que contribuem para as perdas reprodutivas, ressaltando 

especialmente a mortalidade embrionária precoce, não mensurada no presente trabalho. 

Ainda Sartori (2004) descreve perdas reprodutivas entre 10 e 30% para vacas leiteiras 

lactantes e � 10% em bovinos de corte e novilhas de leite. Barros & Visitin (2001) 

relataram perda reprodutiva em período similar de avaliação de 4,6%. Forar et al. 

(1995), relataram perdas gestacionais entre 5,2% e 10,6% para rebanhos de bovinos de 

corte.  

Tabela 3 – Perdas reprodutivas conforme os grupos experimentais. 

GRUPOS Número de animais gestantes no 
1º diagnóstico de gestação 

Perdas reprodutivas* 
(%) 

Grupo 1 (1º Uso-6,5) 52 3,8 a  (2/52)** 
Grupo 2 (1º Uso-8,0) 39 7,7 a  (3/39) 
Grupo 3 (2º Uso-6,5) 43 9,3 a  (4/43) 
Grupo 4 (2º Uso-8,0) 35 5,7 a  (2/35) 

Total 169 6,5   (11/169) 
      

Efeito do dia da aplicação 

de PGF2a 

    

Grupo 1 e 3  (D6,5) 95 6,3 a  (6/95) 
Grupo 2 e 4 (D-8,0) 74 6,8 a  (5/74) 

Total 169 6,5   (11/169) 
      

Efeito do uso prévio do 

dispositivo 

    

Grupo 1 e 2  (1º uso) 91 5,5 a  (5/91) 
Grupo 3 e 4 (2º uso) 78 7,7 a  (6/78) 

Total 169 6,5   (11/169) 
a – Proporções na mesma coluna, seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente 
(P>0,05) pelo teste Qui-Quadrado.  
* Calculadas pela diferença encontrada entre o diagnóstico de gestação a IATF em 
31/01/08 e 17/04/08 
** Valores entre parênteses referem-se ao número de animais, resultando nas 
proporções observadas. 
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Os resultados encontrados não demonstraram qualquer efeito do tratamento 

sobre as perdas reprodutivas no período avaliado, entretanto destaca-se o impacto dessas 

perdas sobre a produtividade dos rebanhos. Deixaram de nascer 11 bezerros de 

inseminação, em 169 animais.  

Não houve efeito significativo da idade (Tabela 4) e escore de condição corporal 

(ECC) ao 1º e 2º diagnóstico de gestação sobre os resultados. O ECC dos animais 

prenhes e vazios a IATF foi respectivamente de 2,9 ± 0,3 e 2,9 ± 0,3 (P=0,913) e ao 

diagnóstico de gestação final, respectivamente de 2,7 ± 0,3 e 2,7 ± 0,4 (P=0,379) para 

os animais prenhes e vazios. É importante destacar que os animais foram previamente 

selecionados para a formação dos grupos experimentais em um universo de mais de 

1.000 animais. Os autores procuram na seleção prévia, selecionar um grupo de animais 

mais homogêneo possível e com reduzida variação no ECC. De forma similar, Lamb et 

al. (2001) relataram ausência do efeito do ECC em amplitude reduzida de avaliação (4,5 

a  5,5 na escala de 1 a 9)  sobre as taxas de concepção de animais submetidos a IATF. 

Alguns autores (GUERRA et al., 2007; VASCONCELOS et al., 2006; BARUSELLI et 

al., 2004b) relataram efeitos do ECC a IATF sobre as taxas de concepção e prenhez em 

animais experimentais. 

Tabela 4 – Efeitos da idade das vacas sobre o resultado reprodutivo 
Idade (anos) Taxa de concepção 

a IATF (%) 
Taxa de prenhez 

final (%) 
Animais não prenhes 
após o repasse (%) 

3,0 45,2 a  (13/31)* 80,6 a  (25/31) 19,4 
4,0 57,6 a  (53/92) 84,8 a  (78/92) 15,2 
5,0 56,5 a  (65/115) 80,9 a  (93/115) 19,1 
6,0 54,4 a  (37/68) 85,3 a  (58/68) 14,7 

Total 55,2   (169/306) 83,0   (254/306) 17,0 
a – Proporções na mesma coluna, seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente 
(P>0,05) pelo teste Qui-Quadrado.  
* Valores entre parênteses referem-se ao número de animais, resultando nas proporções 
observadas. 

As taxas de concepção a IATF de 45,2% para as primíparas e entre 54,4 a 57,6% 

para as pluríparas são semelhantes a descrita por Lamb et al. (2001) que também não 

encontraram diferenças significativas para as taxas de concepção a IATF em vacas 

primíparas e multíparas, respectivamente de 47% e 52% (P>0,05).  

 A antecipação da aplicação da PGF2a resultou em maior taxa de prenhez à IATF 

e prenhez final dos animais experimentais. O uso prévio do CIDR® embora tenha 

afetado o percentual de prenhez a IATF, não afetou a prenhez final. A idade dos ventres 

e o escore de condição corporal não exerceram efeitos sobre a taxa de concepção à 

IATF e taxa de prenhez final.   
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RESUMO 

Avaliaram-se os efeitos do GnRH e da manifestação de estro sobre o desempenho 
reprodutivo de 197 vacas Aberdeen Angus submetidas à IATF. Por ocasião da IATF  
formaram-se 4 grupos experimentais: C/estro-C/GnRH; C/estro-S/GnRH; S/estro-
C/GnRH; S/estro-S/GnRH. A manifestação de estro comparada à ausência do mesmo 
influenciou a taxa de prenhez à IATF e prenhez final (P<0,05), respectivamente de 
46,6%, 78,6% e 33,0%, 60,6%. A aplicação de GnRH comparada à ausência da mesma 
influenciou negativamente a taxa de prenhez à IATF, respectivamente de 32,3% e 
48,0% (P<0,05),  mas não afetou a prenhez final, respectivamente de 69,7% e 70,4% 
(P>0,05). Houve interação entre estro e GnRH. Nas vacas C/estro-C/GnRH a prenhez à 
IATF foi menor quando comparado ao grupo C/estro-S/GnRH, 31,4% e 61,5% 
(P<0,05). No grupo sem estro, o GnRH não teve efeito (P>0,05) sobre a taxa de prenhez 
à IATF (32,6% e 33,3%). O escore de condição corporal (ECC) afetou a taxa de 
manifestação de estro e a taxa de prenhez à IATF, sendo superiores (P<0,05) em vacas 
com ECC acima de 3,0. A manifestação de estro induzida pelo tratamento hormonal 
resultou em maiores taxas de prenhez à IATF e prenhez final, sendo influenciada pelo 
ECC. A aplicação de GnRH em animais que manifestaram estro, resultou em menores 
taxas de prenhez à IATF. 
Palavras-chave: vacas de corte, desempenho reprodutivo, escore de condição corporal, 
bovinos, IATF. 
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ABSTRACT 

The effects of GnRH and oestrus manifestation were evaluated on the reproductive 

performance of 197 Angus cows submitted to TAI. Were formed 4 experimental groups: 

With/Oestrus-With/GnRH; With/Oestrus-Without/GnRH; Without/Oestrus-With/GnRH; 

Without/Oestrus-Without/GnRH. The oestrus manifestation compared to the absence of 

the oestrus influenced the pregnancy rate to TAI and final pregnancy (P<0.05), 

respectively of 46.6%, 78.6% and 33.0%, 60.6%. The application of GnRH compared to 

without the use of GnRH influenced negatively the pregnancy rate to TAI, respectively 

of 32.3% and 48.0% (P<0.05), but it didn't affect the final pregnancy, respectively of 

69.7% and 70.4% (P>0.05).  An interaction was found between oestrus and GnRH. In 

the cows With/oestrus-With/GnRH the pregnancy to TAI was lower when compared to 

the group With/Oestrus-Without/GnRH, 31.4% and 61.5% (P<0.05). In the group 

without oestrus the GnRH didn't have effect (P>0.05) on the pregnancy rate to TAI 

(32.6% and 33.3%). The body condition score (BCS) affected the oestrus manifestation 

and the pregnancy rate to TAI, being highest (P<0.05) in cows with BCS above 3.0. The 

oestrus manifestation induced by the hormonal treatment resulted in higher pregnancy 

rate to TAI and final pregnancy, being influenced by BCS. The application of GnRH in 

animals with oestrus manifestation resulted in lower pregnancy rate to TAI.    

Keywords: beef cows, reproductive performance, body condition score, bovine, TAI. 

 

INTRODUÇÃO 

Inúmeros protocolos de sincronização de estro e ovulação estão disponíveis para a 

aplicação da técnica de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) (Patterson et al., 

2003; Baruselli et al., 2004a), com taxas aceitáveis de prenhez entre 40% a 55% 

(Meneghetti et al., 2009). Esses protocolos permitem o uso da IATF em vacas lactantes 

representando uma excelente oportunidade para incrementar o ganho genético, 

concentrar as parições e induzir a ciclicidade em vacas em anestro (Meneghetti et al., 

2009).  

As pesquisas conduzidas com protocolos de IATF buscam incrementar a eficiência 

reprodutiva através do aumento da taxa de prenhez à IATF (Siqueira et al., 2008). 

Segundo Sá Filho et al., (2009) diferenças entre raças, escore de condição corporal, 

inseminadores, idade dos ventres e manejo são alguns fatores que podem contribuir para 

a variação nas taxas de prenhez à IATF. A manifestação de estro prévia à IATF é outro 

fator reconhecido que afeta o resultado reprodutivo de rebanhos. Em estudo com 2.388 

fêmeas bovinas de corte lactantes sincronizadas com dispositivos de progesterona 

associados ao estradiol, Sá Filho et al. (2008) concluíram que a manifestação de estro 

anterior à IATF e o diâmetro folicular no momento da inseminação estão positivamente 

correlacionados à taxa de prenhez. De forma similar, Vasconcelos et al. (2006) 

observaram que animais que mostraram estro após a retirada do dispositivo de 



���

�

progesterona tiveram maior (P<0,01) taxa de sincronização (93,4%) do que os que não 

mostraram estro (72,2%) e maior taxa de concepção, respectivamente, 52,1% e 45,8%.  

O GnRH e seus análogos sintéticos têm sido usados como indutor da ovulação em 

diversos protocolos de IATF, em vacas de corte (Geary et al., 1998; Geary et al., 2001; 

Ayres et al., 2006; Siqueira et al., 2008; Perry e Perry, 2009) e leite (Lucy e Stevenson, 

1986; Mee et al., 1990; Mee et al., 1993; Pursely et al., 1995; Kaim et al., 2003). O 

protocolo Ovsynch (Pursely et al., 1995) e sua variante CO-Synch (Patterson et al., 

2003) utilizam o GnRH como indutor de ovulação, respectivamente, 16-24h antes ou no 

momento da IATF. A justificativa a favor do CO-Synch refere-se à diminuição de um 

manejo com os animais, pois a aplicação é realizada no momento da IATF. Estudos 

com protocolos que utilizam progesterona e estrógeno, associando o GnRH por ocasião 

da IATF também são descritos (Ayres et al., 2006; Sá Filho et al., 2007).  

Este estudo teve por objetivo comparar as taxas de prenhez à IATF de vacas de corte 

lactantes com manifestação de estro e sem manifestação de estro e o efeito da aplicação 

de GnRH como indutor de ovulação no momento da inseminação (após 52-56 horas da 

retirada dos dispositivos de progesterona) após protocolo de sincronização de estro com 

progesterona, estrógeno, prostaglandina e estrógeno (PEPE). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no período de dezembro de 2008 a maio de 2009, em 

propriedade particular, no município de Alegrete-RS (Fazenda Paraíso). A propriedade, 

conforme a classificação de Köppen, localiza-se em região classificada “variedade Cfa” 

caracterizada por presença de chuvas regularmente distribuídas, com média anual de 

1.350 mm. Possui temperatura média anual próxima a 18,6°C variando entre 13,1°C em 

julho e 24°C em janeiro. O grupo de animais foi manejado extensivamente em campo 

natural, bioma em que predominam comunidades vegetais compostas, em sua grande 

maioria, por espécies de gramíneas de valor forrageiro, leguminosas e também plantas 

herbáceas com cerca de 400 espécies de gramíneas e 150 de leguminosas (Boldrini, 

1997). Os animais receberam suplementação mineral ad libitum, proveniente de um 

produto comercial com 63 gramas de fósforo por quilograma. 

Foram utilizadas 197 vacas lactantes adultas com idade média de 5,0 anos da raça 

Aberdeen Angus, identificadas individualmente, através de brincos plásticos. Os 
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animais por ocasião da inserção dos dispositivos intravaginais apresentaram 80 ± 9 dias 

pós-parto e escore de condição corporal entre 2,0 a 3,5, com média de 2,7 ± 0,2  (1 = 

muito magra a 5 = muito gorda), segundo Lowman et al. (1976).  

No início do experimento, em dia aleatório do ciclo estral (dia 0 = D0), os 197 animais 

receberam a inserção do dispositivo intravaginal novo com 1,0 grama de progesterona 

(P4), sendo 98 animais tratados com o dispositivo Primer® (Tecnopec) e 99 animais 

tratados com o dispositivo Sincrogest® (Ouro fino). Por ocasião da inserção do 

dispositivo os animais receberam a injeção intramuscular de 2 mg de benzoato de 

estradiol (B.E) (Sincrodiol®, Ouro fino, 2mL). No oitavo dia (D8) os dispositivos foram 

removidos e os animais receberam 500 µg de cloprostenol sódico (SINCROCIO®, 

Ouro fino, 2mL) intramuscular. Nesse momento também foi realizada a separação 

temporária dos bezerros, que permaneceram na mangueira com água e feno até a 

conclusão da IATF, dois dias após. No nono dia pela manhã (D9) foi aplicado 1mg de 

B.E. intramuscular nos animais e iniciou-se a observação do comportamento de estro 

para a formação dos grupos experimentais. Os animais foram submetidos a observação 

visual de estros por uma hora pela manhã e por mais uma hora na tarde do D9. Na 

manhã do dia 10 (D10) os animais foram novamente observados em relação ao 

comportamento de estro. Na tarde do D10, 52-56 horas após a remoção do dispositivo, 

ou 30 horas após a aplicação de B.E, iniciou-se a inseminação artificial dos animais. No 

momento da inseminação formaram-se os quatro grupos. Metade dos animais que 

demonstraram comportamento de estro foram inseminados juntamente com a 

administração intramuscular de um análogo do GnRH, na dose de 10µg de buserelina 

(Sincroforte, Ourofino; 2,5 mL). A outra metade foi inseminada sem a aplicação de 

GnRH. Da mesma forma, procedeu-se com os animais que não demonstraram estro. 

Metade dos animais que não demonstraram comportamento de estro foram inseminados 

com a aplicação de GnRH (Sincroforte, Ourofino; 2,5 mL) e a outra metade foi 

inseminada sem a aplicação de GnRH. Após a IATF os bezerros retornaram para as 

mães. A base do protocolo aplicado pode ser visualizada na Figura 1.  
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Figura 1�� Ilustração descritiva do procedimento para a formação dos grupos 
experimentais 

O sêmen utilizado foi de dois touros da raça Aberdeen Angus e um da raça Brangus. A 

inseminação foi realizada por único técnico com experiência comprovada. Sete dias 

após a realização da IATF foram soltos os touros, com fertilidade comprovada por 

avaliação andrológica, na proporção de 2,5% do número total de vacas. O repasse com 

touros foi realizado por 65 dias.  

Quarenta dias após a IATF foi realizado o diagnóstico de gestação, por palpação retal, 

por técnico capacitado para avaliar a taxa de prenhez à IATF. Setenta dias após o 

término do repasse foi realizado um segundo diagnóstico de gestação em todos animais 

para avaliar a taxa de prenhez final (somado o repasse dos touros).  

Para fins de análises foram formados 4 grupos resultantes da interação presença ou 

ausência de estro e aplicação ou não de GnRH, conforme Tab. 1. 

Tabela 1. Formação dos grupos experimentais 
GRUPO Manifestação de 

estro 
Aplicação de GnRH no 

momento da IATF 
Número de animais 

S/Estro e S/GnRH Não Não 46 
S/Estro e C/GnRH Não Sim 48 
C/Estro e S/GnRH Sim Não 52 
C/Estro e C/GnRH Sim Sim 51 

 

A partir das informações coletadas foi possível calcular: 

- Taxa de prenhez à IATF – Definida como a porcentagem de fêmeas prenhes, 

determinadas após o primeiro diagnóstico de gestação, dividida pelo total de fêmeas 

inseminadas em tempo fixo. 

Dispositivo intravaginal de progesterona �� � � �

D 0

2mg B.E

D 8 D 10D 9
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500  µg de 
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COM e 
SEM GnRH�

Separação 
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bezerros
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- Taxa de prenhez final – Definida como a porcentagem de fêmeas prenhes após o 

repasse de touros, dividido pelo total de fêmeas do experimento. 

Os resultados obtidos no experimento foram analisados por meio de regressão logística 

e qui-quadrado através do software SPSS 13.0. No modelo foi considerado os efeitos 

dos dispositivos, dos touros, da presença ou ausência de estro e da aplicação ou não do 

GnRH por ocasião da IATF, da idade do ventre, dos dias pós-parto por ocasião da 

inserção do dispositivo e do escore de condição corporal sobre as taxas de prenhez a 

IATF e após o repasse com os touros. Interações possíveis entre as variáveis foram 

testadas.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A taxa de prenhez média à IATF foi de 40,1%, enquanto a taxa de prenhez final foi de 

70,1%. Não foram encontrados efeitos dos dispositivos (p=0,56) e dos touros (sêmen) 

(p=0,34) sobre a taxa de prenhez à IATF.  

Na Tab. 2 são apresentados os resultados de prenhez à IATF e prenhez final em função 

dos tratamentos. 

Tabela 2. Resposta reprodutiva à IATF e final em função da manifestação de estro e 
aplicação de GnRH 
Tratamento N Prenhez à IATF  Prenhez Final  
  N % N % 
Sem estro sem GnRH 46 15 32,6A 26 56,5a 
Sem estro com GnRH 48 16 33,3A 31 64,6ab 
Com estro sem GnRH 52 32 61,5B 43 82,7c 
Com estro com GnRH 51 16 31,4A 38 74,5bc 
      
  Efeitos principais    
Sem estro 94 31 33,0a 57 60,6A 
Com estro 103 48 46,6b 81 78,6B 
      
Sem GnRH 98 47 48,0a 69 70,4 
Com GnRH 99 32 32,3b 69 69,7 
      
Total 197 79 40,1 138 70,1 
A,B – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si 
(P<0,01). 
a,b,c – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si 
(P<0,05). 
 



�
�

�

Vacas que manifestaram estro apresentaram maiores taxas de prenhez à IATF e prenhez 

final em relação às vacas que não apresentaram estro (Tab. 2). Siqueira et al. (2008) 

também relataram maior taxa de prenhez para animais que manifestaram estro após a 

indução hormonal para a realização da IATF, em comparação aos animais que não 

manifestaram, respectivamente de 69,9% e 40,6% (P<0,05). Resultados positivos da 

manifestação de estro sobre as taxas de prenhez foram observados por Perry et. al. 

(2007) que relataram taxas de prenhez à IATF de 63% e 20%, respectivamente, para 

novilhas que apresentaram estro e sem manifestação de estro à IATF. Perry et al. (2007) 

relacionaram a manifestação de estro 24 h antes da IATF com a presença de folículos de 

maior tamanho, maior concentração de estradiol e maiores taxas de prenhez quando 

comparadas a animais que não manifestaram estro. Concordando com as observações 

acima, Sá Filho et al. (2008) relatam resultados similares após a avaliação de 2.388 

vacas de corte, concluindo que a manifestação de estro anterior a IATF e o diâmetro 

folicular no momento da IATF foram associados à taxa de prenhez, respectivamente de 

67,7% e 36,2% (P<0,05) para animais com e sem manifestação de estro após tratamento 

hormonal à base de P4, PGF2a e estrógeno. Em trabalho anterior, Vasconcelos et al. 

(2006) demonstraram que animais que manifestaram estro nas 48 horas entre o 

momento da retirada do dispositivo vaginal e a IATF tiveram maior (P<0,01) taxa de 

sincronização (93,4%) em relação às vacas que não manifestaram estro (72,2%). 

Embora a concepção dos programas de IATF consista na ausência da necessidade de 

observação de estro, esses resultados indicam que animais que manifestam estro após 

um protocolo a base de progesterona, prostaglandina e estrógeno apresentam maior 

probabilidade de prenhez à IATF. Essa informação pode ser aplicada na escolha de 

sêmen de maior valor comercial no momento da IATF para animais que manifestaram 

estro. 

No presente experimento foi observado um efeito negativo da aplicação de GnRH no 

momento da IATF sobre os animais que apresentaram estro, com taxa de prenhez 

respectiva de 61,5% e 31,4% (P<0,01) nos animais sem e com GnRH à IATF. Nos 

animais sem manifestação de estro o GnRH não influenciou a resposta reprodutiva, com 

prenhez respectiva de 32,6% e 33,3% (P>0,05) para os animais sem e com aplicação de 

GnRH à IATF.  Mee et al. (1990) relataram diferenças significativas (P<0,05) na taxa 

de prenhez em função do momento da aplicação do GnRH com 46,0% para vacas 

inseminadas ao final do estro e aplicação de GnRH ao início do estro, e 30,2% para 
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vacas inseminadas ao final do estro e aplicação de GnRH no momento da inseminação. 

Os autores sugerem que a elevação artificial da concentração de LH durante a fase final 

do estro antes da ovulação iminente pode resultar em queda de fertilidade e relatam 

menor concentração de progesterona circulante entre os dias 8 e 14 após o estro nos 

animais do grupo que foi aplicado GnRH ao final do estro. Kaim et al. (2003) afirmam 

que a administração de GnRH no momento da IA, especialmente se realizada ao final 

do estro, está associada a efeitos desconhecidos sobre o momento da ovulação e declínio 

na concentração plasmática de progesterona na fase lútea subseqüente. Desta forma, no 

nosso experimento, as vacas que manifestaram estro devem ter apresentado maior 

estímulo endógeno ao pico de LH, sendo acrescido ao estrógeno exógeno e ao estímulo 

do GnRH. Lucy e Stevenson (1986) sugerem que essa situação poderia atenuar a função 

do corpo lúteo através do mecanismo de “dowm-regulation” sobre os receptores do 

corpo lúteo para o LH. Lucy e Stevenson (1986) encontraram menor concentração 

sérica de P4 após o estro em vacas tratadas com GnRH ao estro, em comparação a vacas 

tratadas com solução salina. Os autores afirmam que a administração de GnRH 

concomitante ao pico pré-ovulatório de LH resulta em menor concentração sérica de P4 

nos 7 dias após o tratamento (P<0,01) e de elevação mais lenta quando comparada a 

aplicação de GnRH ou solução salina após o pico espontâneo de LH. De maneira 

similar, Perry e Perry (2009) encontraram tendência a menor concentração de 

progesterona nos dias 6, 10 e 15 após a inseminação em novilhas tratadas com GnRH 

no momento da inseminação em relação às novilhas não tratadas. Fields (2008) citado 

por Perry e Perry (2009), afirmam que o GnRH aplicado 14 h após o início do estro 

resultou em menor concentração de progesterona comparado à animais com aplicação 

de GnRH 8 a 13 h após o início do estro, sugerindo que o efeito adicional do GnRH 

exógeno ao final do estro resultaria em diminuição da duração e magnitude dos pulsos 

de LH em comparação aos animais não tratados. Achados de Lucy e Stevenson (1986) e 

Kaim et al. (2003), também sugerem um menor resultado de prenhez em animais 

tratados com GnRH ao final do estro devido a redução da função lútea subseqüente.  

A revisão de literatura sobre a aplicação de GnRH no momento da inseminação mostrou 

resultados conflitantes e poucas publicações sobre a administração de GnRH próxima a 

observação de estro induzido com protocolos PEPE. Sá Filho et al. (2007) em protocolo 

com progesterona e estrógeno comparando o grupo controle ao tratamento de diferentes 

doses de GnRH no momento da IATF em 48 h após a retirada do implante não 
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encontraram diferenças na taxa de prenhez. Entretanto, neste estudo, foi utilizado 

valerato de estradiol e a IATF foi realizada em 48 h sendo a aplicação de GnRH mais 

precoce em relação ao nosso estudo 52-56 h, coincidindo com o final do estro. Ayres et 

al. (2006) avaliaram o efeito do momento da inseminação e do tratamento com GnRH 

na IATF sobre a taxa de concepção de vacas de corte lactantes sincronizadas com 

implantes de norgestomet e benzoato de estradiol. Os autores utilizaram 277 vacas com 

cria ao pé, tratadas com 2 mg de Benzoato de estradiol e implante auricular de 

norgestomet. No Dia 8, o implante foi removido e foram administradas 400 UI de eCG 

seguido por 1,0 mg de Cipionato de Estradiol e 0,150 mg de D-Cloprostenol (PGF2a). 

A partir deste momento, os animais foram divididos homogeneamente em quatro 

grupos. O Grupo G-IA48h foi inseminado 48 horas após a remoção do implante; o 

Grupo G-IA48h+GnRH recebeu o mesmo tratamento do G-IA48h, acrescido da 

administração de 0,1 mg de Gonadorelina (GnRH) no momento de inseminação; o 

Grupo G-IA54h foi inseminado 54 horas após a remoção do implante e o Grupo 

GIA54h+GnRH recebeu o mesmo tratamento do G-IA54h, acrescido da administração 

de GnRH no momento de inseminação. As taxas de prenhez obtidas foram: G-IA48h 

67,16%; G-IA48h+GnRH 68,11%; G-IA54h 69,44% e G-IA54h+GnRH 55,07%. No 

trabalho citado não foi verificado efeito do tratamento com GnRH e do momento da 

inseminação (P>0,05), embora com 12 a 14 pontos percentuais de inferioridade para o 

uso do GnRH 54 h após a retirada do implante.  

Em extensa revisão sobre os efeitos da aplicação de GnRH, Beckett e Lean (1997) 

destacam a variabilidade de resultados com aplicação de GnRH, reforçando que as 

diferenças nos resultados incluem doses de GnRH, número de dias desde o parto até 

aplicação do GnRH, uso associado a prostaglandina e tratamento de animais subférteis. 

Como conclusão principal da avaliação, os autores sugerem a concentração de estudos 

sobre o potencial tratamento com GnRH para aumento do desempenho reprodutivo em 

vacas com puerpério anormal. Segundo Kaim et al. (2003), o GnRH  apresenta efeito 

favorável sobre a taxa de prenhez em algumas situações, mas não em outras, destacando 

também a variação de resposta em função da estação do ano, idade e ECC. Entretanto, a 

maioria dos autores citados concorda que o GnRH apresenta resultados favoráveis 

especialmente em vacas de menor fertilidade, “repeat breeder”, que teriam menor pulso 

espontâneo de LH. Nestes casos a administração do GnRH por ocasião da IA teria um 
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efeito favorável. Mee et al. (1990) afirmam que é desaconselhável a recomendação do 

uso de GnRH por ocasião do primeiro serviço de vacas.  

No presente estudo os resultados sugerem que o tratamento com GnRH no momento da 

IATF, 52-56h após a retirada do dispositivo de progesterona, resultou em menor 

fertilidade nos animais que manifestaram estro em comparação aos não tratados com 

GnRH, possivelmente pelo efeito provocado pela menor amplitude na liberação pulsátil 

de LH o que resultaria em formação de corpo lúteo com menor secreção de P4. 

 

Tabela 3. Efeitos do escore de condição corporal (escala de 1 a 5) sobre o percentual de 

manifestação de estro, prenhez à IATF e prenhez final dos animais experimentais 

Escore de condição 

corporal (ECC) 

N Manifestação 

de estro 

 Prenhez  

à IATF 

 
Prenhez Final 

  N % N % N % 

ECC < 2,5 101 45 44,6a 32 31,7a 56 55,4A 

ECC > 2,5 até 3,0 76 43 56,6ab 36 47,4a 63 82,9B 

ECC > 3,0 20 15 75,0b 11 55,0b 19 95,0B 

Total 197 103 52,3 79 40,1 138 70,1 

a,b – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si (P<0,05). 

A,B – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si 

(P<0,01). 

No presente experimento o ECC influenciou a taxa de manifestação de estro, prenhez à 

IATF e prenhez final. Vacas com ECC superior a 3,0 (escala de 1 a 5) apresentaram 

maior manifestação de estro (P<0,05), taxas de prenhez à IATF (P<0,05) e taxa de 

prenhez final (P<0,01), em relação às vacas com ECC menor que 2,5, respectivamente 

de 75,0%, 55,0%, 95,0% e 44,6%, 31,7%, 55,4%. Animais com ECC intermediário 

entre 2,5 e 3,0 não diferiram dos grupos extremos em manifestação de estro (56,6%), 

apresentaram menor taxa de prenhez à IATF (47,4%, P<0,05) em relação aos animais 

acima de 3,0 e apresentaram maior taxa de prenhez final (82,9% P<0,01) em relação ao 

grupo ECC menor que 2,5 (Tab. 3). Bastos et al. (2004) relatam resultados semelhantes 

associando a taxa de manifestação de estro com a prenhez à IATF, respectivamente de 

20,0% e 30,0%; 23,8% e 47,6%; 50,0% e 66,6% para animais com ECC 2,0, ECC 2,5 e 

ECC 3,0. Os autores concluíram que vacas em baixa condição corporal e usualmente em 

balanço energético negativo apresentam menor freqüência pulsátil de LH o que afeta o 
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tamanho final do folículo ovulatório. Baruselli et al. (2004b) observaram relação entre a 

taxa de prenhez à IATF e o ECC relatando valores de 22,7% para o ECC 2,0; 42,8% 

para o ECC 2,5; 53,9% para o ECC 3,0; 52,1% para o ECC 3,5 e 69,6% para o ECC 4,0. 

Sá Filho et al. (2009) avaliando dados retrospectivos de mais de 64.000 IATF 

encontraram relação positiva entre a taxa de prenhez à IATF e o ECC com resultados de 

43,0% para ECC < 2,5; 49,6% para ECC 3,0; e 52,7% para ECC > 3,5. Os autores 

afirmam que o ECC é um preditor confiável de probabilidade de prenhez quando 

utilizados protocolos com progesterona para a IATF, corroborando com estudos prévios 

de Vasconcelos et al. (2006); Guerra et al. (2007) e Meneghetti e Vasconcelos (2008). 

Esses resultados sugerem que a eficiência de protocolos que utilizam progesterona e 

estrógeno é dependente do ECC, sendo recomendado a utilização destes protocolos em 

vacas com ECC > 2,5. Alguns estudos não comprovaram efeitos do ECC sobre o 

resultado reprodutivo à IATF (Lamb et al., 2001; Gottschall et al. 2009). Entretanto, 

nestes estudos a amplitude de variação do ECC dos grupos de animais foi pequena, 

podendo influenciar a ausência de diferença nos resultados. 

O ECC por ocasião da IATF afetou a prenhez ao final da estação de acasalamento. 

Vacas com ECC < 2,5 terminaram a estação de acasalamento com menor taxa de 

prenhez em relação às vacas com ECC > 2,5. Segundo Richards et al. (1986) e Selk et 

al. (1988), o ECC ao parto e início da estação de acasalamento são os maiores 

determinantes do anestro pós-parto e taxa de prenhez ao final da estação de 

acasalamento. Segundo os resultados deste estudo, vacas mais magras à IATF 

apresentaram menores taxas de prenhez à IATF e prenhez final, ressaltando a 

importância do ECC sobre o resultado reprodutivo em rebanhos de bovinos de corte. 

Tabela 4. Médias e desvio padrão do escore de condição corporal (ECC), idade dos 
animais e número de dias pós-parto por ocasião da colocação dos implantes 
intravaginais sobre a resposta reprodutiva de vacas à IATF e prenhez final.  
Resposta  Parâmetros  
Reprodutiva ECC Idade (anos) Dias pós-parto 
Resultado da IATF    

Prenhe 2,71 +0,23a 5,1 +1,2 80,3 +9,6 
Vazia 2,64 +0,21b 5,0 +1,3 80,0 +9,6 

Resultado Final    
Prenhe 2,72 +0,21A 5,0 +1,2 80,3 +8,9 
Vazia 2,57 +0,15B 5,2 +1,4 79,9 +9,4 

   Média 2,67 +0,22 5,0 +1,3 80,1 +9,1 
a,b – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si (P<0,05). 
A,B – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si 
(P<0,01). 
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A resposta reprodutiva foi afetada pela condição corporal dos animais por ocasião da 

colocação dos dispositivos intravaginais, sendo que animais prenhes à IATF e ao final 

da estação de acasalamento apresentaram maior ECC médio em relação aos animais que 

permaneceram vazios, respectivamente de 2,71 x 2,64 (P<0,05) e 2,72 e 2,57 (P<0,01) 

(Tab.4). Os efeitos do ECC e sua importância sobre o resultado reprodutivo são 

relatados por Bastos et al. (2004);  Meneghetti e Vasconcelos (2008) e Sá Filho et al. 

(2009).  

A idade dos animais e o número de dias pós-parto não influenciaram o resultado 

reprodutivo à IATF (P>0,05) e ao final da estação de acasalamento (P>0,05), sendo a 

idade média dos animais de aproximadamente 5,0 anos e o número de dias pós-parto de 

80 dias. Alvarez et al. (2003) relatam ausência de efeitos da idade e período pós-parto 

sobre o resultado reprodutivo de vacas submetidas a diferentes protocolos de 

inseminação artificial. Kasimanickam et al. (2006) também não encontraram diferenças 

na resposta reprodutiva de vacas submetidas à IATF com menos de 60, entre 60 e 80 ou 

acima de 80 dias após o parto. Neste trabalho os autores não encontraram diferenças 

para a resposta prenhez à IATF entre idades de 2 a 4 anos ou acima de 4 anos. Em outro 

trabalho, Kasimanickam et al. (2010) analisaram a resposta reprodutiva à IATF em 4 

grupos conforme os dias pós-parto, respectivamente, de 30-60, 61-80, 81-100 e acima 

de 100 dias, com resultados de 38%, 56%, 51% e 50%, encontrando resultado inferior 

(P<0,01) apenas para o grupo submetido a IATF entre 30 e 60 dias pós-parto. Penteado 

et al. (2006) também não encontraram efeitos significativos (P>0,05) dos dias pós-parto 

sobre a prenhez à IATF. Os resultados encontrados no presente trabalho indicam que a 

prenhez à IATF e a prenhez final não foram afetadas pela idade dos animais nem pelo 

número de dias pós-parto. Entretanto é importante ressaltar que o grupo de animais era 

bastante homogêneo com idades variando entre 3 e 7 anos e dias pós-parto variando 

entre 69 e 98 dias.   

 

CONCLUSÕES 

Os animais que apresentaram estro entre a retirada do dispositivo (D8) e a inseminação 

artificial (D10 à tarde) no presente protocolo (PEPE), apresentaram maior taxa de 
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prenhez à IATF quando comparados com as fêmeas que foram tratadas pelo mesmo 

protocolo e que não apresentaram estro.  

O uso do GnRH no momento da IATF, 52-56h após a retirada do dispositivo de 

progesterona, resultou em menor fertilidade nos animais que manifestaram estro, mas 

sem efeito sobre os que não manifestaram estro.  

O escore de condição corporal dos animais no momento da colocação dos dispositivos 

de progesterona afetou a taxa de manifestação de estros, taxa de prenhez à IATF e taxa 

de prenhez ao final da estação de acasalamento.  

A taxa de prenhez à IATF e prenhez final não foram afetadas pela idade dos animais 

nem pelo número de dias pós-parto no momento do início do protocolo de IATF. 
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RESUMO 
Compararam-se os efeitos de diferentes protocolos para a IATF com o acasalamento por 
touros (Controle) sobre o desempenho reprodutivo de 249 vacas Aberdeen Angus. 
Foram formados 5 grupos: Controle (n=50); Crestar 2º uso (n=64); OvSynch (n=65); 
Primer 1ºuso (n=35) e Primer 2ºuso (n=35). A IATF dos animais dos grupos Crestar 
2ºuso, OvSynch, e Primer 1ºuso foi realizada 27 dias após o inicio da estação do grupo 
controle e a IATF no grupo Primer 2ºuso ocorreu 38 dias após o início da estação do 
grupo controle. Sete dias após a IATF os animais foram submetidos ao repasse por 
touros até o término da estação de acasalamento que foi de 91 dias para o grupo 
controle, 64 dias para os grupos Crestar 2ºuso, OvSynch e Primer 1ºuso e de 53 dias 
para o grupo Primer 2ºuso. A taxa de prenhez ao final da estação de acasalamento não 
se diferenciou entre os grupos (P>0,05) sendo de 85,9%; 83,1%; 82,9%; 88,6% e 80,0% 
respectivamente, para Crestar 2ºuso; OvSynch; Primer 1ºuso; Primer 2ºuso e Controle. 
A taxa de parição resultante da IATF foi de 23,4%; 29,2%; 48,6% e 62,9% para os 
grupos Crestar 2ºuso, OvSynch, Primer 1ºuso, Primer 2ºuso com diferença significativa 
(P<0,05) entre Crestar e Primer 1º e 2ºuso. OvSynch não se diferenciou de Crestar e 
Primer 1ºuso. Primer 1ºuso não se diferenciou de Primer 2ºuso. A média de perdas 
reprodutivas entre o diagnóstico de gestação e o nascimento foi de 10,5%. O intervalo 
de partos estimado (IP) não apresentou diferenças entre os grupos de animais, com 
média de 478 dias. O escore de condição corporal (ECC) de fêmeas que emprenharam 
ao final da estação reprodutiva se diferenciou do ECC de fêmeas vazias no grupo 
controle, mas não se diferenciou nos demais grupos, possivelmente devido a capacidade 
do tratamento hormonal em induzir a ciclicidade dos animais com ECC inferior. O 
atraso da realização da IATF após 27 ou 38 dias do início da estação de acasalamento 
não afetou a taxa de prenhez final e o IP dos animais, quando comparado ao 
acasalamento por touros.  
Palavras-chave: vacas de corte, perdas reprodutivas, escore de condição corporal, 
bovinos, condição ovariana. 
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ABSTRACT 

The effects of different FTAI protocols were compared to the mating by bulls on the 

reproductive performance of 249 Aberdeen Angus cows. Five groups were formed: 

Control (n=50); Crestar 2
nd

use (n=64); OvSynch (n=65); Primer 1
st
use (n=35) and 

Primer 2
nd

use (n=35). The FTAI of the animals of the groups Crestar 2
nd

use, OvSynch 

and Primer 1
st
use was accomplished 27 days after the beginning of the mating season 

for the control group and the FTAI in the Primer 2
nd

use group happened 38 days after 

the beginning of the mating season of the control group. Seven days after the FTAI cows 

were submitted to clean-up bulls until the end of the mating season. The mating season 

went of 91 days to the control group, 64 days for the groups Crestar 2
nd

use, OvSynch 

and Primer 1
st
use and of 53 days for the Primer 2

nd
use group. The pregnancy rate at the 

end of the mating season didn't differ among the groups (P>0.05) being of 85.9; 83.1; 

82.9; 88.6 and 80.0% respectively, to Crestar 2
nd

use, OvSynch, Primer 1
st
use, Primer 

2
nd

use and Control. The birth rate resulting from FTAI was of 23.4; 29.2; 48.6 and 

62.9% for the groups Crestar 2
nd

use, OvSynch, Primer 1
st
use, Primer 2

nd
use with 

significant  difference (P <0,05) among Crestar and Primer 1
st
 and 2

nd
use. OvSynch 

didn't differ of Crestar and Primer 1
st
 use. Primer 1

st
 use didn't differ of Primer 2

nd
use. 

The average of reproductive losses between the gestation diagnosis and the birth was of 

10.5%. The estimated calving interval (CI) didn't show differences among the animals 

groups, with the average of 478 days. The body condition score (BCS) of pregnant cows 

at the end of the reproductive station differed of BCS of empty cows in the control 

group, but it didn't differ in the other groups, possibly due to capacity of the hormonal 

treatment in inducing the oestrus and ovulation in the animals with lower BCS. The 

delay of the accomplishment of FTAI after 27 or 38 days of the beginning of the mating 

season didn't affect the final pregnancy rate and CI of the cows, when compared to the 

mating only by bulls. 

Keywords: beef cows, reproductive losses, body condition score, bovine, ovarian 

condition. 

 

INTRODUÇÃO 

A indução de estros e sincronização da ovulação para o uso da inseminação artificial em 

tempo fixo (IATF) é uma alternativa descrita para a busca de aumento de produtividade 

em sistemas de produção de bovinos de corte (Baruselli et al., 2004; Madureira e 

Pimentel, 2005). 

Segundo Baruselli et al. (2002); Meneghetti e Vasconcelos (2008) e Meneghetti et al. 

(2009), o uso da IATF em rebanhos de vacas de cria possibilita que as vacas sejam 

inseminadas e se tornem gestantes no início da estação de monta, diminuindo com isto o 

período de serviço e aumentando a eficiência reprodutiva do rebanho. Outras vantagens 

da utilização da IATF resumem-se a possibilidade de uso de sêmen de touros com 

superioridade genética comprovada (Pegorer et al., 2011), a concentração de animais em 

estro em um curto espaço de tempo; a redução do período de parição; a padronização do 
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nascimento de bezerros; o aumento do peso à desmama e o aumento da probabilidade de  

reconcepção na estação subseqüente (Gregory, 2002; Gottschall et al., 2008a;  Sá Filho 

et al., 2009). 

Baruselli et al. (2002 e 2004) e Penteado et al. (2005) demonstraram que tratamentos 

com progesterona e progestágenos foram eficientes em induzir a ciclicidade ao início da 

estação de monta de vacas de corte lactantes. Os autores verificaram uma antecipação 

na prenhez resultante da IATF, quando comparado a métodos mais tradicionais (touros 

ou inseminação convencional). 

Em sistemas de produção de gado de corte, a adequação de práticas de manejo a 

condição específica da propriedade é um requisito fundamental para o sucesso da 

atividade (Radostits, 2001). Em situações específicas, como por exemplo: sobreposição 

de tarefas, uso de mangueiras para outras práticas, indisponibilidade temporária de mão-

de-obra, grande número de lotes de animais, inseminação de diversas categorias, 

necessidade de reaproveitamento de dispositivos intravaginais poderá ocorrer um 

retardo na utilização da IATF, sem coincidir com o início da estação de acasalamento. 

A hipótese levantada neste trabalho é a de que o retardo na utilização da IATF durante a 

estação de acasalamento não compromete o desempenho reprodutivo de vacas de corte 

lactantes, quando comparadas ao acasalamento por touros. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto do retardo da IATF após o uso de 

diferentes protocolos de sincronização de estros e comparar o desempenho reprodutivo 

entre os protocolos e o acasalamento apenas com touros durante a estação reprodutiva 

de vacas de corte com cria ao pé. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no período de novembro de 2007 a dezembro de 2008 em 

propriedade particular, no município de Alegrete-RS (Fazenda Paraíso). A propriedade 

conforme a classificação de Köppen localiza-se em região denominada “variedade Cfa” 

caracterizada por presença de chuvas regularmente distribuídas, com média anual de 

1.350 mm. Possui temperatura média anual próxima a 18,6°C variando entre 13,1°C em 

julho e 24°C em janeiro. O grupo de animais foi manejado extensivamente em campo 

natural, bioma em que predominam comunidades vegetais compostas, em sua grande 
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maioria, por espécies de gramíneas de valor forrageiro, leguminosas e também plantas 

herbáceas com cerca de 400 espécies de gramíneas e 150 de leguminosas (Boldrini, 

1997). Os animais receberam suplementação mineral ad libitum, proveniente de um 

produto comercial com 63 gramas de fósforo por quilograma. 

Foram utilizadas 249 vacas lactantes adultas, com idade média de 5,7 anos, da raça 

Aberdeen Angus, identificadas individualmente através de brincos plásticos e tatuagem 

correspondente.  

Os animais foram separados em 5 grupos, para a avaliação do desempenho reprodutivo 

durante a estação de acasalamento. Os quatro primeiros grupos foram submetidos a 

diferentes protocolos de IATF e após, ao repasse com touros. O grupo controle foi 

submetido apenas ao acasalamento com touros. Por ocasião do início da estação de 

acasalamento (Tab. 1), os animais apresentaram idade média de 5,7 ± 0,6 anos, escore 

de condição corporal entre 2,0 a 3,5, com média de 2,67 ± 0,15 (1 = muito magra a 5 = 

muito gorda), segundo Lowman et al. (1976).  

Tabela 1. Formação dos grupos experimentais 

Grupo 

Número 

de 

animais % 

Idade 

(anos) 

ECC 

Data média 

do parto 

Estação 

acasalamento 

Crestar 2º uso 64 25,7 5,7 2,68 11/9 17/12-19/02 
OvSynch 65 26,1 5,8 2,70 10/9 17/12-19/02 
Primer 1º uso 35 14,1 5,6 2,60 14/9 17/12-19/02 
Primer 2º uso 35 14,1 5,7 2,68 10/9 28/12-19/02 
Controle (touro) 50 20,1 5,5 2,67 20/9 20/11-19/02 

Total 249 100,0 5,7 ± 0,6 2,67 ± 0,15 13/09 ± 13 === 

Os animais experimentais foram submetidos ao manejo tradicional da propriedade. A 

estação de acasalamento iniciou em 20/11 e terminou em 19/02 do ano seguinte para o 

grupo controle. Ao início da estação de acasalamento os animais do grupo controle 

tinham em média 58 dias pós parto. Os grupos Crestar 2º uso, OvSynch e Primer 1º uso 

foram submetidos à IATF em 17/12 apresentando em média 94 dias pós parto, enquanto 

o grupo Primer 2º uso (implante reutilizado do grupo Primer 1ºuso) foi submetido a 

IATF em 28/12, apresentando nesta ocasião, em média, 107 dias pós-parto.  

O grupo Crestar 2º uso, composto por 64 vacas com cria ao pé, submetidas ao protocolo 

de Crestar® de 2º uso. No dia zero foi colocado o implante auricular (previamente 

usado por 8 dias) seguida pela aplicação de ½ dose de Valerato de Estradiol (VE) 

intramuscular (equivalente a 2,5 mg de VE e 1,5 mg de norgestomet). No oitavo dia foi 
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retirado o implante, seguido pela aplicação intramuscular de PGF2a (375 µg de 

cloprostenol sódico - Sincrocio®, Ourofino; 1,5 mL). No nono dia, 24 h após a retirada 

do implante, foi aplicado 1mg de benzoato de estradiol (B.E) (Sincrodiol®, Ourofino; 

1mL). A IATF foi realizada no décimo dia, 52 h após a retirada do implante; 

O grupo OvSynch composto por 65 vacas com cria ao pé, submetidas ao protocolo 

OvSynch (Pursley et al., 1995). No dia zero pela manhã, foi realizada a aplicação 

intramuscular de um análogo do GnRH, na dose de 10µg de buserelina (Sincroforte, 

Ourofino; 2,5 mL). Sete dias após os animais receberam 500 µg de cloprostenol sódico 

(Sincrocio®, Ourofino; 2mL) intramuscular. No nono dia pela manhã os animais 

receberam nova aplicação intramuscular de 10µg de buserelina (Sincroforte, Ourofino; 

2,5 mL). A IATF foi realizada à tarde 10 h após a aplicação da buserelina; 

Os grupos Primer 1º e 2º uso compostos por 35 vacas com cria ao pé, cada. Os animais 

receberam no dia zero, dia aleatório do ciclo estral a inserção de dispositivo Primer® 

intravaginal novo (1º uso) com uma grama de progesterona (P4) e usado (2º uso). Por 

ocasião da inserção do dispositivo os animais receberam a injeção intramuscular de 2 

mg de benzoato de estradiol (B.E) (Sincrodiol®, Ouro fino, 2mL). No oitavo dia (D8) 

os dispositivos foram removidos e os animais receberam 375 µg de cloprostenol sódico 

(Sincrocio®, Ouro fino, 1,5mL) intramuscular. No nono dia pela manhã foi aplicado 

1mg de B.E. intramuscular. Na tarde do décimo dia, 52 horas após a remoção do 

dispositivo, ou 30 horas após a aplicação de B.E, todos animais foram inseminados. 

O grupo controle composto por 50 vacas com cria ao pé, foi submetido apenas ao 

acasalamento com touros, durante noventa dias, na proporção de 4% de touros 

submetidos previamente a avaliação andrológica. 

Os animais dos grupos submetidos à IATF tiveram os bezerros separados 

temporariamente 56 horas antes da IATF, retornando para as mães após a realização da 

mesma. No grupo controle os bezerros também foram separados temporariamente por 

56 horas. O sêmen utilizado foi de um touro da raça Nelore. A inseminação foi realizada 

por único técnico com experiência comprovada. Sete dias após a realização da IATF 

foram soltos os touros Aberdeen Angus, com fertilidade comprovada por avaliação 

andrológica, na proporção de 2,5% do número total de vacas.  
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Sessenta dias após o término da estação de acasalamento (19/02) foi realizado o 

diagnóstico de gestação para avaliar a taxa de prenhez final. Os partos na estação 

subseqüente foram controlados e a data de nascimento e a raça dos bezerros anotada. 

Desta forma pode ser estimada a parição resultante da IATF.  

A partir das informações coletadas foi possível calcular: 

- A taxa de prenhez ao final da estação de acasalamento, a taxa de parição resultante da 

IATF, data média de parto na estação subseqüente, perdas entre o diagnóstico de 

gestação e o parto, idade média dos terneiros ao desmame. 

- O intervalo de partos (IP) estimado foi obtido pela diferença em dias da data da 

segunda parição (2008) menos a data da primeira parição (2007). O IP para as vacas 

diagnosticadas vazias por ocasião do diagnóstico de gestação, após o término da estação 

reprodutiva, foi fixado em 730 dias. Esse valor de 730 dias corresponde a uma 

estimativa para fins de cálculo, pois os animais não gestantes (vazios) foram engordados 

e descartados da propriedade.   

- O escore de condição ovariana (ECO) foi obtido por palpação retal, por técnico 

capacitado, por ocasião da inserção dos dispositivos de progesterona. Nesse momento 

também foi realizada a avaliação do grupo controle. Foi usado o escore sugerido por 

Madureira e Pimentel (2005), modificado, sendo atribuído o escore 1 para fêmeas que 

possuem ovários pequenos, duros e lisos; 2 para fêmeas que possuem ovários com 

comprimento entre 15-30 mm, ausência de CL e turgidez no útero, incluindo fêmeas 

cujos folículos atingem a fase de dominância (� 8,5mm); e 3 para fêmeas ciclando, 

ovários com comprimento acima de 30mm, macios, presença de CL, ou útero com 

turgidez acentuada, denotando a presença de folículos grandes (> 10mm).  

Os dados foram submetidos a análise de variância, sendo a diferença entre médias 

testadas por Tukey. Dados de prenhez e perdas reprodutivas foram comparados por Qui-

quadrado. Regressão logística foi utilizada para avaliar a prenhez em função da idade, 

ECC, dias pós-parto, ECO e tratamento. Os dados foram analisados através do software 

SPSS 13.0. Interações possíveis entre as variáveis foram testadas.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A taxa de prenhez ao final da estação de acasalamento foi de 83,9%, sem diferença 

entre os tratamentos (Tab.2). 

 

Tabela 2. Taxa de prenhez ao final da estação de acasalamento, taxa de parição da IATF 
e perdas reprodutivas do diagnóstico de gestação ao parto em vacas de corte lactantes 
submetidas aos diferentes tratamentos 
Grupo N Prenhez Final Parição da 

IATF 
Perdas do diagnóstico 
de gestação ao parto 

  n          %     n          % n          % 
Crestar 2º uso 64    55/64       85,9 15/64     23,4ª     5/55        9,1ab 
OvSynch 65    54/65       83,1 19/65     29,2ab 10/54      18,5b 
Primer 1º uso 35    29/35       82,9 17/35     48,6bc    3/29         8,6ab 
Primer 2º uso 35    31/35       88,6 22/35      62,9c 1/31         3,2a 
Controle (touro) 50    40/50       80,0 ===  3/40         7,5ab 
Total 249 209/249      83,9 73/179     40,8 22/209     10,5 
a,b,c – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si 
(P<0,05). 

Baruselli et al. (2004) em experimento similar, mas com a coincidência da IATF ao 

inicio da estação de acasalamento encontraram taxa de prenhez final, após 90 dias de 

estação, de 80,9%; 79,0%; 88,3; e 85,0%, respectivamente para os grupos controle 

(touro), CIDR, Crestar e OvSynch (P>0,05), resultados semelhantes ao nosso trabalho 

que teve o retardo da IATF em relação aos touros. Penteado et al. (2005) relatam taxa de 

prenhez final, respectivas de 92,7% e 83,2% (P<0,05) para o grupo de vacas com cria ao 

pé submetidas à IATF seguida pelo repasse com touros e para o grupo acasalado apenas 

com touros durante 90 dias de estação de acasalamento. Segundo os autores, a diferença 

de 9,5% pontos percentuais a favor do grupo IATF mais touros pode ser uma 

conseqüência dos tratamentos com progestágenos, que possibilitaram emprenhar cerca 

de 50% do rebanho por ocasião da IATF ao início da estação de monta, além de induzir 

a ciclicidade no período pós-parto em vacas de corte lactantes. 

No trabalho de Penteado et al. (2005), o intervalo entre o início da estação de 

acasalamento e a concepção foi 22 dias menor para os grupos que receberam à IATF. 

No nosso trabalho a IATF dos grupos Crestar, OvSynch e Primer 1º uso foi realizada 27 

dias após o início da estação de acasalamento para o grupo controle. A IATF do grupo 

Primer 2º uso ocorreu 38 dias após o inicio da estação de acasalamento para o grupo 

controle. Mesmo assim a taxa de prenhez final não apresentou diferença entre os 

grupos. 
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A taxa de parição média, resultante da IATF foi de 40,8%, com diferença entre grupos 

(Tab. 2). O tratamento a base de Primer 2º uso mostrou-se superior (62,9%), sem diferir 

do Primer 1º uso (48,6%), enquanto o tratamento Crestar 2º uso com ½ dose de valerato 

mostrou o pior resultado (23,4%), sem diferir do tratamento OvSynch (29,2%) e este 

não diferiu do Primer 1º uso. 

Moreira (2002) relata taxas de nascimento resultante da IATF em 179 vacas com cria ao 

pé submetidas ao protocolo Crestar de 28,4%, valor muito próximo ao encontrado neste 

trabalho. No presente experimento o Crestar era de 2º uso e foi aplicada ½ dose de 

valetaro de estradiol na colocação do implante. Entretanto, Almeida et al. (2006) não 

encontraram diferenças em prenhez entre implantes novos e reutilizados, com taxas de 

prenhez à IATF respectivas de 49,1% e 50,0% (P>0,05), para vacas Nelore com cria ao 

pé. Colazo et al. (2005) e Sá Filho et al. (2006), relatam o uso de doses menores de 

valerato de estradiol por ocasião da inserção do implante auricular Crestar. Segundo os 

resultados a redução para 2/5 da dose ou ½ dose de valerato não acarreta em prejuízos 

para os programas de sincronização de estros seguido por IATF. Nestes casos deverá ser 

aplicada PGF2alfa por ocasião da retirada do implante e benzoato no dia seguinte como 

indutor de ovulação, como ocorreu no presente experimento. 

O protocolo OvSynch é um método bastante difundido nos Estados Unidos, entretanto, 

os resultados de concepção apresentam uma grande variação. Geary et al. (1998 e 2001) 

reportam taxas de concepção entre 53% a 66% para vacas de corte lactantes, sendo as 

mesmas superiores em animais submetidos ao aleitamento temporário e em animais 

cíclicos. Os autores citados acima afirmam que o tratamento é capaz de induzir a 

ciclicidade em número significativo de animais em anestro. Algumas pesquisas geradas 

em regiões tropicais questionam a efetividade do tratamento em animais acíclicos. 

Cavalieri (2004) em estudo na Austrália comparando resultados de OvSynch com a 

sincronização de estros pelo uso de PGF2� demonstrou a incapacidade do protocolo 

OvSynch em produzir aumentos significativos no desempenho reprodutivo em 9 

rebanhos de bovinos de corte. No Brasil, Alvarez et al. (2003) relataram taxas de 

concepção entre 21,7% e 44,4% em vacas lactantes. 

Baruselli et al. (2004) relatam taxa de prenhez à IATF de 15,0%; 42,7% e 52,0%, 

respectivamente para os grupos OvSynch, Crestar e CIDR, com superioridade 

significativa (P<0,05) para os protocolos com emprego de progesterona (CIDR e 
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Crestar), atribuindo a diferença ao elevado percentual de anestro do rebanho 

experimental, que segundo os autores, interfere negativamente na resposta ao protocolo 

OvSynch. Entretanto, Geary et al. (1998) relatam maior taxa de prenhez (P<0,025) para 

o protocolo OvSynch em relação ao protocolo Syncro-Mate-B (implante auricular a 

base de norgestomet – semelhante ao Crestar), descrevendo a capacidade do OvSynch 

em induzir a ovulação fértil em animais cíclicos e em anestro. 

No presente estudo, diferentemente das citações de Geary (1998) e Baruselli et al. 

(2004), o OvSynch não se diferenciou dos protocolos a base de Progesterona (Crestar 2º 

uso e Primer 1º uso). 

As perdas reprodutivas do diagnóstico de gestação até o parto variaram entre 3,2% a 

18,5% entre os grupos, com média de 10,5%. Neste caso, a diferença foi calculada entre 

os bezerros nascidos vivos e o diagnóstico de gestação, pela metodologia aplicada não 

foi possível estimar se as perdas referem-se à inseminação ou ao repasse por touros. O 

grupo OvSynch apresentou o maior percentual de perdas (18,5%), sem se diferenciar do 

Crestar 2º uso, Primer 1º uso e Controle. O grupo Primer 2º uso apresentou o menor 

percentual de perdas reprodutivas (3,2%) sem se diferenciar do Crestar 2º uso, Primer 1º 

uso e Controle. No presente trabalho, pelo reduzido número de animais (em um grupo 

apenas uma perda) a sensibilidade do teste pode ter sido comprometida. Entretanto, as 

perdas mensuradas são significativas e refletem a média descrita na literatura. 

Gottschall et al. (2008b) relatam perdas reprodutivas entre 7,6% e 19,3% (P<0,01) para 

vacas multíparas e primíparas, respectivamente. Gottschall et al. (2009) mensuraram 

perdas reprodutivas entre o 40º-49º dia até o 117º-126º dia gestacional entre 3,8% a 

9,3%, com média de 6,5%, sem diferença entre os tratamentos de vacas submetidas à 

IATF pós sincronização com CIDR. Forar et al. (1995) relataram perdas gestacionais 

entre 5,2% e 10,6%, para rebanhos de bovinos de corte. Em extensa revisão, Sartori 

(2004) cita inúmeros fatores que contribuem para as perdas reprodutivas, ressaltam 

especialmente a mortalidade embrionária precoce, não mensurada no presente trabalho. 

Holm et al. (2008) detectaram perdas reprodutivas em novilhas do diagnóstico de 

gestação até o parto de 12,6% e 12,3% para dois grupos de animais submetidos a 

inseminação artificial com observação de estro e indução com prostaglandina, 

respectivamente. Dahlen et al. (2003) relatam perdas reprodutivas de 11,7% em 

novilhas de corte entre o primeiro diagnóstico de gestação por ultrassonografia aos 30-
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35 dias pós IA e o segundo diagnóstico por palpação retal 120-125 dias após IA. No 

trabalho de Dahlen et al. (2003), entre o 2º diagnóstico de gestação e o parto, as perdas 

reprodutivas foram de 12,3%. Poucos trabalhos descrevem as diferenças entre a taxa de 

prenhez obtida após a IA/TF e a taxa real de nascimentos. Esses valores são 

significativos e não devem ser desprezados em uma análise técnica e econômica. No 

presente experimento deixaram de nascer 22 bezerros de inseminação, em 209 animais 

(10,5%). Stevenson et al. (2003) relatam valores similares em gado de corte onde 

deixaram de nascer 24 bezerros de inseminação, em 223 animais (10,8%). 

 

 

Figura 1.� Taxa de prenhez acumulada de vacas de corte durante a estação de 
acasalamento 

No momento da realização da 1ª IATF, 38% das vacas do grupo controle estavam 

gestantes, frente a 31% das fêmeas submetidas à IATF, nesse período. Por ocasião da 2ª 

IATF (Primer 2º uso) 60% das vacas emprenharam, enquanto a taxa de prenhez 

acumulada para as vacas do grupo controle foi de 42%, e 36% para as vacas submetidas 

a 1ª IATF (Fig. 1). Através do emprego da IATF, mesmo após o início da estação de 

monta, foi possível emprenhar um número significativo de animais, além de 

possivelmente o tratamento hormonal induzir a ciclicidade (Baruselli et al. 2004; 

Penteado et al. 2005) no período pós-parto em vacas de corte lactantes. Nesse estudo, o 

retardo da realização da IATF na respectiva estação de acasalamento, em 27 e 38 dias, 

não afetou o resultado reprodutivo ao final da mesma.  
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Tabela 3. Efeitos dos grupos sobre a data de parto na estação subseqüente e intervalo de 
partos (IP) em dias 
Grupo N Data de parto na 

estação subseqüente 
 N IP 

Crestar 50 20/10 + 18,1bc  64 475,8 + 136,7 
OvSynch 44 17/10 + 18,2ab  65 507,9 + 155,6 
Primer 1º uso 26 5/10 + 11,2a  35 473,6 + 153,5 
Primer 2º uso 30 18/10 + 13,5bc  35 449,1 + 117,4 
Controle (touro) 37 12/10 + 24,0ab  50 469,6 + 149,6  
Total 187 16/10 + 18,5  249 478,9 + 144,6 
a,b,c – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si 
(P<0,05). 
 

O tratamento do grupo Primer 1º uso resultou em antecipação na data de parto da 

estação subseqüente, sem se diferenciar do grupo Controle e OvSynch. Estes dois 

últimos não se diferenciaram dos grupos Primer 2º uso e Crestar.  É importante ressaltar 

que a IATF dos grupos Crestar, OvSynch e Primer 1º uso foi realizada 27 dias após o 

inicio da estação de acasalamento em relação ao grupo controle. A IATF do grupo 

Primer 2º uso ocorreu 38 dias após o inicio da estação de acasalamento para o grupo 

controle. 

O IP estimado dos animais não diferiu entre os grupos. Nesse cálculo foram analisados 

informações de animais que emprenharam e pariram no ano subseqüente e de animais 

que não pariram (Tab.3). 

 
 
 
Tabela 4. Idade em anos, escore de condição ovariana (ECO), escores de condição 
corporal (ECC) e data de parto no anterior de vacas prenhes e vazias ao final da 
temporada reprodutiva 
      Resultado Reprodutivo   

Variável 
Prenhes   
n=209 

Vazias    
n= 40 Valor de p 

Idade 5,7  + 0,60 5,6  + 0,64 0,17 
ECO 2,5  + 0,50ª 2,3  + 0,32b 0,04* 
ECC 2,7  + 0,16A 2,6 + 0,12B 0,001** 
Data parto anterior 14/09  + 13 12/09  + 14 0,59 
a,b – Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha, diferem entre si (P<0,05). 
A,B – Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha, diferem entre si (P<0,01). 
 

Não houve efeito significativo da idade (Tab. 4) sobre a prenhez. O escore ovariano e o 

escore de condição corporal (ECC) das fêmeas prenhes e vazias ao final da estação de 

acasalamento foram significativamente diferentes.  



���

�

Wettemann et al. (2003) afirmam que as reservas corporais ao parto exercem uma 

importante influência sobre o intervalo parto primeiro estro e ovulação em vacas de 

corte lactantes. Segundo os autores, a diminuição dos pulsos de GnRH causam redução 

na secreção pulsátil de LH aumentando o período anovulatório em vacas de corte, pois a 

inadequada secreção de LH não permite desenvolvimento e secreção suficiente de 

estrógeno pelo folículo dominante para induzir o pico ovulatório de LH e o estro. 

 
Tabela 5. Escore de condição corporal (ECC) ao início do tratamento para a IATF em 
vacas prenhes e vazias ao final da temporada reprodutiva 
      ECC 

Tratamento Prenhe   Vazia    Valor de p 
Crestar 2,70  + 0,19 2,61  + 0,09 0,21 
OvSynch 2,71  + 0,14 2,64  + 0,11 0,09 
Primer 1º uso 2,63  + 0,19 2,48  + 0,17 0,09 
Primer 2º uso 2,69  + 0,15 2,65  + 0,10 0,64 
Controle (touro) 2,69  + 0,12a 2,60  + 0,09b 0,04 
a,b – Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha, diferem entre si (P<0,05). 
 

Segundo Ciccioli et al. (2003) vacas que mantêm ou perdem condição corporal durante 

a lactação apresentam maior intervalo parto-cio e menor fertilidade. Muito embora, a 

análise por tratamento, não demonstrou diferença significativa entre o ECC de vacas 

prenhes e vazias que foram submetidas aos tratamentos hormonais para a IATF (Tab. 

5), apenas em vacas submetidas ao grupo controle (touro) a diferença foi significativa. 

Esse resultado, possivelmente, seja conseqüência da capacidade que os tratamentos a 

base de hormônios tiveram em induzir a ciclicidade em alguns animais com menor 

condição corporal.  

Gottschall et al. (2009) não encontraram diferença  entre o ECC de animais prenhes e 

vazios ao final da estação de acasalamento, submetidos à IATF, respectivamente de 2,7 

± 0,3 e 2,7 ± 0,4 (P=0,379). De forma similar, Lamb et al. (2001) relatam ausência do 

efeito do ECC em amplitude reduzida de avaliação (4,5 a  5,5 na escala de 1 a 9)  sobre 

as taxas de concepção de animais submetidos à IATF. Nossos resultados são similares 

aos relatados acima e parte da ausência de diferença pode ser explicado pelo menor 

número de animais em cada tratamento (entre 35 e 65 animais). Também é importante 

destacar que na seleção de animais experimentais os autores buscaram selecionar 

animais com maior homogeneidade possível e com reduzida variação no ECC. Sá Filho 

et al. (2009) avaliando dados retrospectivos de mais de 64.000 IATF, encontraram 
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relação positiva entre a taxa de prenhez à IATF e o ECC com resultados de 43,0% para 

ECC < 2,5; 49,6% para ECC 3,0; e 52,7% para ECC > 3,5. Os autores afirmam que o 

ECC é um preditor confiável de probabilidade de prenhez quando utilizados protocolos 

com progesterona para a IATF, corroborando com estudos prévios de Vasconcelos et al. 

(2006); Guerra et al. (2007) e Meneghetti e Vasconcelos (2008). Esses resultados 

sugerem que a eficiência de protocolos que utilizam progesterona e estrógeno é 

dependente do ECC, sendo recomendado a utilização destes protocolos em vacas com 

ECC > 2,5.  

Madureira e Pimentel (2005) recomendam a classificação de escore ovariano, avaliado 

por palpação retal, no momento da colocação do implante/dispositivo e a aplicação de 

eCG nas vacas com escore equivalente ao 1 e 2. Geary et al. (1998) relatam maiores 

taxas de prenhez para fêmeas cíclicas submetidas à IATF após tratamento com OvSynch 

e Syncro-Mate-B (semelhante ao Crestar). Entretanto, no experimento de Geary et al. 

(1998) o tratamento com OvSynch apresentou maior percentual de vacas ovulando. De 

maneira similar Greene e colaboradores em comunicação pessoal, citados por Geary et 

al. (1998), demonstraram que 81% das vacas tratadas com Syncro-Mate-B ovularam até 

5 dias após a remoção do implante, enquanto resultados de Silcox et al. (1995) e 

Vasconcelos et al. (1997), demonstraram que 87% a 100% das vacas tratadas com 

OvSynch ovularam até 32 horas após a segunda injeção de GnRH. Geary et al. (1998) 

não encontraram diferença significativa na taxa de prenhez entre vacas em anestro e 

cíclicas para o tratamento OvSynch. 

 

Tabela 6. Escore de condição ovariana (ECO) ao início do tratamento para a IATF em 
vacas prenhes e vazias à IATF 
      ECO 

Tratamento Prenhe   Vazia    Valor de p 
Crestar 2,80  + 0,41a 2,37  + 0,49b 0,005 
OvSynch 2,47  + 0,51 2,44  + 0,50 0,84 
Primer 1º uso 2,41  + 0,51 2,60  + 0,51 0,30 
Primer 2º uso 2,46  + 0,51 2,50  + 0,52 0,81 
a,b – Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha, diferem entre si (P<0,05). 
 

No presente trabalho, os achados também concordaram com as afirmações de Silcox et 

al. (1995); Vasconcelos et al. (1997) e Geary et al. (1998). A análise isolada entre os 

tratamentos (Tab. 6) mostrou que o protocolo Crestar apresentou diferença altamente 
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significativa entre o ECO de animais prenhes e não prenhes. Resultados similares são 

descritos por Gottschall (Informação pessoal) que descreve  taxa de prenhez à IATF em 

novilhas submetidas ao tratamento Crestar de 38,4% e 66,7% (P<0,05), respectivamente 

para animais com ETR 2 e 3. Entretanto, para o protocolo OvSynch os autores 

descrevem taxa de prenhez à IATF em novilhas de 50,0% e 59,1% (P>0,05), 

respectivamente para animais com ETR 2 e 3. Ou seja, parece que o tratamento com o 

Crestar não teve capacidade de induzir adequadamente a ciclicidade ou induzir a 

ovulação em animais com menor ECO, enquanto os outros tratamentos não 

apresentaram essa diferença.  

 

CONCLUSÕES 

O retardo na utilização da IATF em aproximadamente 30 dias após o início da estação 

de acasalamento, seguida pelo repasse de touros, possibilita a obtenção de taxas de 

prenhez ao final da estação, similares as taxas obtidas em estação de acasalamento 

tradicional com touro por 90 dias em rebanhos de vacas de corte lactantes. Perdas 

reprodutivas entre o diagnóstico de gestação e o nascimento são significativas e não 

devem ser desprezadas nas projeções de nascimentos em rebanhos de bovinos de corte.  

Entre os diversos protocolos utilizados o tratamento a base de dispositivo intravaginal 

de progesterona, estrógeno, prostaglandina e estrógeno (PEPE), apresentou os 

resultados mais consistentes.  
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RESUMO - Avaliaram-se os efeitos de diferentes protocolos de inseminação 
sobre o desempenho reprodutivo em 249 novilhas Britânicas e cruzas, acasaladas aos 14 
e 27 meses de idade. Sessenta e duas novilhas de 27 meses foram submetidas à IATF 
após o tratamento OvSynch; 61 Novilhas de 27 meses e 32 novilhas de 14 meses foram 
submetidas à IATF após o tratamento Crestar; 62 novilhas de 27 meses e 32 novilhas de 
14 meses foram submetidas à inseminação artificial (IA) após detecção de estros por 7 
dias, no 7º dia foi aplicado PGF2a nos animais não observados em estro postergando-se 
a  IA por mais 5 dias (grupo PGF2a). Foram avaliados o peso vivo (PIA), o escore de 
condição corporal (ECC), o escore de trato reprodutivo (ETR) ao início da estação 
reprodutiva, a taxa de concepção e a taxa de prenhez à IATF, a taxa de prenhez ao 
término da estação. Os tratamentos OvSynch e Crestar tiveram 100% dos animais 
inseminados (IATF), enquanto os grupos PGF2a-14 meses e PGF2a-27 meses tiveram, 
respectivamente apenas 21,9% e 43,5% dos animais inseminados, devido à ausência ou 
falhas na identificação de cio. Não houve diferença nas taxas de concepção entre 
tratamentos hormonais e idades (P>0,05), com valores respectivos de  46,5%, 56,3%, 
64,7% para os tratamentos Crestar, OvSynch, PGF2a e de 44,4% e 57,1%,  para as 
idades 14 e 27 meses. A taxa de prenhez à IA(TF) foi de 46,5%, 56,3%, 23,4% para os 
tratamentos Crestar, OvSynch, PGF2a, com superioridade significativa (P<0,05) a favor 
dos grupos Crestar e OvSynch. A taxa de prenhez à IA(TF) foi de 18,6% e 41,3%  
(P<0,01) para as idades 14 e 27 meses. A taxa de prenhez final, após o repasse com 
touros, foi respectivamente de 93,0%, 96,9%, 90,4% para os tratamentos Crestar, 
OvSynch, PGF2a e de 97,7% e 90,5%, para as idades 14 e 27 meses, sem diferença 
significativa. O ETR influenciou a taxa de prenhez após a inseminação, respectivamente 
de 0%, 25,6% e 48,8% para os ETR 1, 2 e 3. Os tratamentos hormonais para a IATF 
resultaram em maior taxa de prenhez após a inseminação quando comparados a IA após 
a aplicação de PGF2a. Novilhas servidas aos 14 meses de idade apresentaram taxas de 
prenhez ao final da estação similar a novilhas servidas aos 27 meses, independente do 
tratamento hormonal.  

Palavras-chave: bovinos, desempenho reprodutivo, escore de trato reprodutivo, 
inseminação artificial 
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Reproductive performance of beef cattle heifers mated to 14 and 27 months of age 

subject to different protocols for artificial insemination 

 
ABSTRACT - The effects of three insemination protocols were evaluated on the 

reproductive performance in 249 British and crosses beef heifers, mated to the 14 and 
27 months of age. Sixty two heifers with 27 months were submitted to FTAI after the 
treatment OvSynch; 61 heifers with 27 months and 32 heifers with 14 months were 
submitted to FTAI after the treatment to Crestar; 62 heifers with 27 months and 32 
heifers with 14 months were submitted to the artificial insemination (AI) after oestrus 
detection for 7 days, in the 7th day PGF2a was applied in the animals without oestrus 
observed being postponed AI during more 5 days (PGF2a group). The live weight and 
body condition score (BCS), the reproductive tract score (RTS) to the beginning of 
mating season, the conception and the pregnancy to FTAI and the pregnancy to the end 
of the mating season were evaluated.  The treatments OvSynch and Crestar had 100% of 
the inseminated animals (FTAI), while the groups PGF2a-14 months and PGF2a-27 
months had respectively, only 21.9% and 43.5% of the inseminated animals, due to the 
absence or fails in the oestrus identification. There was no difference in the conception 
rates between hormonal treatments and ages (P>0.05), with respective values of 46.5%, 
56.3%, 64.7% for the treatments Crestar, OvSynch, PGF2a and of 44.4% and 57.1%, for 
the ages 14 and 27 months. The pregnancy rate to FTAI/AI it was of 46.5%, 56.3%, 
23.4% for the treatments to Crestar, OvSynch, PGF2a, with significant superiority 
(P<0.05) in favor of the groups Crestar and OvSynch. The pregnancy rate to AI(FTAI) 
it was of 18.6% and 41.3% (P <0,01) for the ages 14 and 27 months. The final 
pregnancy rate, after clean-up bulls, was respectively of 93.0%, 96.9%, 90.4% for the 
treatments to Crestar, OvSynch, PGF2a and of 97.7% and 90.5%, for the ages 14 and 27 
months, without significant difference. RTS influenced the pregnancy rate after the 
insemination, respectively of 0%, 25,6% and 48,8% for RTS 1, 2 and 3. The hormonal 
treatments for FTAI resulted in larger pregnancy rate after the insemination when 
compared with AI. Heifers mated to the 14 months of age have similar pregnancy rate at 
the end breeding season when compared to the heifers with 27 months, independent of 
the hormonal treatment. 

Key words: artificial insemination, bovine, reproductive performance, 
reproductive tract score 
 

Introdução 

A produtividade em rebanhos de bovinos de corte aumenta quando um elevado 

percentual de fêmeas emprenha ao início da primeira estação de acasalamento (Beretta 

et al., 2001; Patterson et al., 2003). Programas de sincronização de estros têm sido 

utilizados para auxiliar a obtenção deste objetivo (Gaines, 1994; Larson et al., 1996; 

Azeredo et al., 2007), além de permitirem através da técnica de inseminação artificial 

(IA) o uso de sêmen de touros com superioridade genética comprovada (Pegorer et al., 

2011). 
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Segundo Dalton et al. (2010), os programas de sincronização de estros 

proporcionam uma forma eficiente e organizada para a utilização da inseminação 

artificial. Em extensa revisão, Day & Grum (2005) destacam estratégias de 

sincronização de estros para o aumento da eficiência reprodutiva em rebanhos de 

bovinos de corte. Os autores fazem referência ao uso da prostaglandina F2alfa (PGF) e 

seus análogos para a sincronização de estros em animais cíclicos, destacando que para 

ser efetiva, as fêmeas devem estar cíclicas e em um estágio do ciclo estral com corpo 

lúteo presente e responsivo à PGF. Day & Grum (2005) e Dalton et al. (2010), também 

sugerem programas de sincronização de estros que controlem o desenvolvimento 

folicular e sincronizem a ovulação (hormonioterapia com progestágenos, estrógeno e 

PGF; ou associação com GnRH e PGF). Esses tratamentos permitem a IA em tempo 

pré-fixado, sem a necessidade de observação de estro, sendo denominada de 

inseminação artificial em tempo fixo (IATF). 

Dentre as tecnologias usadas em reprodução animal, a IA e a IATF apresentam 

inúmeras vantagens e potencial de incremento na produtividade de rebanhos de bovinos 

de corte (Vishwanath, 2003). Holm et al. (2008) indicam a sincronização de estros 

através da PGF como forma de reduzir custos e concentrar o aproveitamento da mão-de-

obra em período reduzido. Os autores reforçam as afirmações de Gaines (1994), 

apresentando como benefício direto da sincronização o aumento do peso ao desmame de 

bezerros produzidos, devido ao nascimento mais precoce em relação aos animais não 

sincronizados. Entretanto, alguns entraves para utilização da IA em novilhas, residem 

em baixa taxa de ciclicidade em rebanhos de novilhas peripúberes e/ou falhas na 

observação de estro nos animais submetidos à técnica (Larson et al., 1996), sendo 

inseminados apenas animais observados em estro. Já, a IATF, apresenta como 

vantagens a ausência da necessidade de observação de estros, a antecipação da 
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ciclicidade através da ação dos hormônios utilizados (Hall et al., 1997) e o aumento da 

concepção em novilhas pré-púberes (Claro Júnior et al., 2010), mas com respostas 

variáveis em função da idade (Hall et al., 1997).  

Segundo Sá Filho et al. (2009), alguns fatores devem ser considerados para o uso 

da IA(TF) em novilhas, pois a resposta é superior em animais púberes. Concordando 

com as observações acima, Madureira & Pimentel (2005) sugerem a avaliação do escore 

de trato reprodutivo (ETR) por palpação retal no momento da colocação do implante 

intravaginal.  

Vários fatores podem influenciar o resultado reprodutivo de ventres submetidos a 

IA(TF), dentre eles pode-se destacar a genética (Claro Júnior et al., 2010), o estado 

nutricional (Bastos et al., 2004), o peso e o escore corporal (Day & Grum, 2005; 

Engelken et al., 2008), o inseminador e o sêmen utilizado (Dalton et al., 2010; Russi et 

al., 2010), além do protocolo utilizado. Conseqüentemente, a identificação desses 

fatores poderá contribuir para o aumento da eficiência reprodutiva em bovinos de corte. 

Segundo Day & Grum (2005) e Silva Filho et al. (2007), os tratamentos hormonais 

poderão contribuir para o aumento da eficiência reprodutiva em bovinos de corte. 

Conforme Gottschall et al. (2008), a escolha entre protocolos de IA e IATF para 

novilhas deverá considerar a relação custo:benefício. A sincronização de estros com 

PGF, normalmente, custa 20 a 30% do custo do tratamento hormonal para a IATF, além 

disso, nos programas de IA somente são inseminadas os animais após a observação de 

estros e na IATF são inseminados todos, representando um desembolso adicional em 

sêmen. Conforme os fatores representados por cada situação (única) o programa que 

apresentar a melhor relação custo:benefício deverá ser escolhido.  

 Este estudo apresenta por objetivo avaliar a eficiência reprodutiva de novilhas 

acasaladas aos 14 e 27 meses de idade submetidas à inseminação artificial após 
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sincronização com prostaglandina (com observação de estro) comparando a 

inseminação em tempo fixo (sem observação de estro) após indução pelos protocolos 

OvSynch e Crestar. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no período de setembro de 2007 a março de 2008, em 

propriedade particular, no município de Cristal-RS (Fazenda Corticeiras - 30°58’48” S e 

51°56’40” W). A propriedade, conforme a classificação de Köppen, localiza-se em 

região denominada “variedade Cfa” caracterizada por presença de chuvas regularmente 

distribuídas, com média anual de 1.234 mm e temperatura média anual de 18,9°C 

(IPAGRO, 1989). Segundo a Embrapa (1999), o solo da região classifica-se no tipo 

Planossolo Hidromórfico Eutrófico (Sge), de textura arenosa ou média.  

Foram utilizadas 249 novilhas de base racial britânica (Aberdeen Angus, Devon e 

cruzas) identificadas individualmente, através de tatuagem e brincos plásticos, sendo 

cento e oitenta e cinco novilhas acasaladas aos 27 meses de idade e sessenta e quatro 

novilhas acasaladas aos 14 meses. Os animais formaram cinco grupos com distribuição 

aleatória, submetidos a diferentes protocolos de IA(TF), conforme descrição abaixo e 

resumo na Tabela 1: 

- Grupo 1 – 62 novilhas de 27 meses submetidas ao protocolo OvSynch (Pursley et al., 

1995). No dia zero pela manhã, foi realizada a aplicação intramuscular de um análogo 

do GnRH, na dose de 10µg de buserelina (Sincroforte®, Ourofino; 2,5 mL). Sete dias 

após os animais receberam 500 µg de cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ourofino; 2mL) 

intramuscular. No nono dia pela manhã os animais receberam nova aplicação 

intramuscular de 10µg de buserelina (Sincroforte®, Ourofino; 2,5 mL). A IATF foi 

realizada à tarde 10 h após a aplicação da buserelina; 
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- Grupo 2 – 61 novilhas de 27 meses submetidas ao protocolo Crestar® com ½ dose de 

Valerato de Estradiol injetável (2,5 mg de valerato de estradiol e 1,5 mg de 

norgestomet) na colocação do implante. No oitavo dia foi retirado o implante, seguido 

pela aplicação intramuscular de PGF2a (375 µg de cloprostenol sódico - Sincrocio®, 

Ourofino; 1,5 mL). No nono dia, 24 h após a retirada do implante, foi aplicado 1mg de 

benzoato de estradiol (B.E) (Sincrodiol®, Ourofino; 1mL). A IATF foi realizada no 

décimo dia, 52 h após a retirada do implante; 

- Grupo 3 – 62 novilhas de 27 meses formando o grupo controle, com realização da 

inseminação artificial 12 horas após a observação de estro durante os sete primeiros 

dias. No sétimo dia foi aplicada PGF2a, equivalente a 375 µg de cloprostenol sódico 

(Sincrocio®, Ourofino; 1,5 mL) em todas novilhas não inseminadas. O estro foi 

observado por mais cinco dias, seguida por IA 12h após a identificação do estro. 

- Grupo 4 – 32 novilhas de 14 meses submetidas ao protocolo dos animais do grupo 2; 

- Grupo 5 – 32 novilhas de 14 meses submetidas ao protocolo dos animais do grupo 3. 

 
Tabela 1 - Formação dos grupos experimentais 

GRUPO Idade da novilha Protocolo de sincronização Número de animais 
1 27 m OvSynch 62 
2 27 m Crestar (1/2 dose V.E) 61 
3 27 m PGF2a (7 dias após início IA) 62 
4 14 m Crestar (1/2 dose V.E) 32 
5 14 m PGF2a (7 dias após início IA) 32 

Total   249 
 
Os animais experimentais foram submetidos ao manejo tradicional da 

propriedade. A inseminação teve início em 20 de novembro. Foi utilizado sêmen de dois 

touros com fertilidade comprovada. A inseminação foi realizada por três inseminadores, 

sendo que apenas um inseminou animais de todos os grupos, enquanto outros dois 

inseminaram somente na IATF. Sete dias após a realização da IA(TF) foram soltos 
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touros, com fertilidade comprovada por avaliação andrológica, na proporção de 2,5%. O 

repasse com os touros foi realizado por 45 dias.  

Quarenta dias após a IA(TF) foi realizado o diagnóstico de gestação, por palpação 

retal, por técnico capacitado para avaliar a taxa de prenhez à IA(TF). Setenta dias após o 

término do repasse foi realizado um segundo diagnóstico de gestação em todos animais 

para avaliar a taxa de prenhez final (somado o repasse dos touros). Também foram 

coletadas e analisadas informações envolvendo: idade, grupo racial, pesos ao início e 

final da estação reprodutiva, ganho médio diário de peso, escore de condição corporal 

(ECC) na escala de 1 a 5 conforme Lowman et al. (1976), escore de trato reprodutivo 

(ETR) adaptado de Anderson et al. (1988) citados por Brinks (1994), em uma escala de 

1 a 3 através da avaliação de útero e ovários. O ETR 1 foi atribuído ao animal impúbere, 

o 2 ao animal peripúbere e o 3 ao animal cíclico.  

Esses dados permitiram o cálculo de informações adicionais que complementam o 

estudo, tais como: percentual de animais que conceberam ao tratamento (IA, IATF), 

percentual de animais que conceberam ao final da estação (IA e IATF, acrescidas pelo 

repasse de touros), relações entre idade, peso, ECC, ETR, protocolo de IA/IATF e 

resposta reprodutiva de novilhas acasaladas aos 14 e 27 meses. 

Para fins de cálculos convencionou-se como taxa de concepção à IA/TF o número 

de novilhas que emprenharam, dividido pelo número de novilhas inseminadas, 

multiplicado por cem. Enquanto a taxa de prenhez à IA(TF) foi calculada através da 

divisão do número de novilhas que emprenharam sobre o número total de novilhas do 

grupo, multiplicado por cem. A taxa de prenhez final foi calculada através da divisão do 

número total de novilhas prenhes ao final da estação de acasalamento pelo total de 

animais do grupo, multiplicado por cem.  
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Os resultados obtidos no experimento foram submetidas a análise de variância, 

procedimento GLM e qui-quadrado através do software SPSS 13.0, com nível de 

significância de 5%. Nos modelos foram considerados os efeitos dos grupos, idade, 

touros, inseminadores, ECC, ETR sobre as taxas de concepção e prenhez à IA(TF), e 

prenhez final. Interações possíveis entre as variáveis foram testadas. Como o efeito do 

inseminador foi altamente significativo e apenas um inseminou todos os grupos, parte 

dos resultados foram demonstrados no texto considerando apenas um inseminador.  

 

Resultados e Discussão 

Não foram encontradas diferenças entre peso ao início da estação de acasalamento 

(PIA), escore de trato reprodutivo (ETR) e escore de condição corporal (ECC) entre os 

distintos grupos (Tabela 2) para as idades ao primeiro acasalamento de 27 e 14 meses 

respectivamente, indicando o respeito a aleatoriedade na formação dos grupos 

experimentais. Entre as idades (27 x 14 messes) as diferenças entre PIA, ETR e ECC 

foram altamente significativas (P<0,01) (Tabela 2). 

Tabela 2 - Peso médio (kg), escore de trato reprodutivo e escore de condição corporal ao 
início do acasalamento de novilhas acasaladas aos 27 e 14 meses de idade 

Grupo / Idade 

 

27 meses 

Num. Peso ao início 
do acasalamento 

(kg) 

Escore de trato 
reprodutivo 

Escore de 
condição corporal 

1- OvSynch  62 321,0 + 27,1 2,58 + 0,50 3,0 + 0,22 
2- Crestar  61 319,0 + 27,5 2,51 + 0,54 3,0 + 0,16 
3- PGF2a  62 316,3 + 26,2 2,40 + 0,59 3,0 + 0,18 
Média  185 318,8 + 26,9A 2,50 + 0,54A 3,0 + 0,19A 

     
14 meses     

4- Crestar  32 296,7 + 22,9 2,31 + 0,59 3,4 + 0,24 
5- PGF2a  32 296,4 + 17,5 2,31 + 0,59 3,4 + 0,26 
Média  64 296,6 + 20,2B 2,31 + 0,59B 3,4 + 0,25B 

A,B – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si 
(P<0,01). 
 

Diferenças de PIA entre as idades foram reportadas por Gottschall et al. (2006), 

com valores de 330,0 kg e 305,9 kg (P<0,01) para novilhas acasaladas aos 27 e 14 
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meses, respectivamente. O maior ETR médio a favor do grupo 27 meses (P<0,01) é uma 

conseqüência da maior idade do grupo, resultando em maior número de animais 

sexualmente maduros. A superioridade do ECC dos animais de 14 meses pode ser 

interpretada como o resultado de uma relação entre o manejo nutricional e a idade. 

Novilhas de 14 meses para atingirem o peso ao acasalamento próximo aos 300 kg 

necessitaram maior taxa de ganho de peso com aceleração na curva de crescimento e 

composição corporal resultando em maior ECC, em comparação as novilhas 27 meses.   

 
Tabela 3 - Resultado de prenhez à IA/TF conforme o inseminador 

   Resultado Reprodutivo  Grupo 
Inseminador N Prenhe à IA/TF Prenhez Final inseminado 

1 43    9   (20,9%)A  40   (93,0%) 1,2 e 4 
2 109 60 (55,0%)B  101  (92,7%) 1,2,3,4 e 5 
3 37   8  (21,6%)A 32   (86,5%) 1,2 e 4 

Total 189 77  (40,7%)       173   (91,5%) -- 
A,B – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si 
(P<0,01). 
 

O efeito do inseminador foi altamente significativo (P<0,01) sobre a taxa de 

prenhez à inseminação. A influência do efeito do inseminador sobre os resultados de 

prenhez são descritos por Sá Filho et al. (2009), Dalton et al. (2010) e Russi et al. 

(2010). Esse efeito é muito importante e não deve ser desprezado no planejamento dos 

programas de IA, especialmente na IATF, quando um grande número de animais é 

inseminado no mesmo dia. Nesta circunstância, muitas vezes, os inseminadores se 

revezam e a deficiência de um é mascarada pelo resultado médio geral. No presente 

experimento o resultado médio de prenhez à IA/TF foi de 40,7% que pode ser 

considerado aceitável. A prenhez final foi de 91,5% para os animais inseminados, e as 

deficiências dos inseminadores foram compensadas pelos touros, não havendo 

diferenças entre os inseminadores para a prenhez final. Na análise isolada dentro dos 

grupos, os inseminadores 1, 2, e 3 obtiveram respectivamente, 23,1%, 56,3% e 17,6% 

de taxa de prenhez à IATF para o grupo 1 (OvSynch); e  20,0%, 47,6% e 25,0% de taxa 
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de prenhez à IATF para os grupo 2 e 4 (Crestar) com superioridade significativa 

(P<0,01) a favor do inseminador 2 (Tabela 3).      

   O efeito inseminador, não controlado na propriedade em questão teve forte 

influência nos resultados. Como apenas o inseminador 2 realizou inseminações em 

todos os grupos, para tirar o efeito do inseminador x tratamento hormonal, foram 

suprimidos da análise os animais dos inseminadores 1 e 3 (que apenas participaram de 

parte da IATF). Os resultados abaixo foram analisados considerando apenas o 

inseminador 2.  

 
Tabela 4 - Taxas de concepção, prenhez à inseminação e prenhez final em novilhas 

acasaladas aos 14 e 27 meses de idade submetidas a diferentes tratamentos 
para a sincronização de estro (inseminador 2) 

Grupo N Concepção 
(%) 

Prenhez IA/TF 
(%) 

Prenhez Final (%) 

1 (OvSynch – 27M) 32 18/32  (56,3) 18/32   (56,3)b 31/32     (96,9) 
2 (Crestar -27M) 32 16/32 (50,0) 16/32   (50,0)b 29/32    (90,6) 

3(IA(PGF 7+5)-27M) 62 (27)* 18 /27  (66,7)X 18/62   (29,0)abY 54/62     (87,1) 

4  (Crestar -14M) 11 4 /11  (36,4) 4 /11   (36,4)ab 11/11   (100,0) 

5 (IA(PGF 7+5)-14M 32 (7)  4/7   (57,1)X 4/32    (12,5)aY 31/32    (96,9) 

Efeitos principais     

Crestar 42  20/43   (46,5)  20/43  (46,5)a 40/43     (93,0) 

OvSynch 32  18/32   (56,3)  18/32   (56,3)a 31/32     (96,9) 

IA(PGF 7+5) 94 (34) 22/34   (64,7)X 22/94  (23,4)bY 85/94     (90,4) 

     
14 Meses 43 (18)    8/18   (44,4)X  8 /43   (18,6)AY    42/43    (97,7) 

27 Meses 126 (91)  52/91   (57,1)X 52/126   (41,3)BY 114/126    (90,5) 

TOTAL 169  (109) 60/109 (55,0) X 60/169 (35,5) Y 156/169   (92,3) 

*Valores entre parênteses, nesta coluna, representam o número de animais inseminados 
em relação ao total do grupo. 
a,b – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si (P<0,05). 
A,B – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si 
(P<0,01). 
X,Y – Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha, diferem entre si (P<0,01). 
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Os resultados da Tabela 4 ressaltam as diferenças entre a taxa de concepção e 

prenhez à IA para os grupos 3 e 5, tratados com PGF. Nestes grupos foram inseminados 

apenas 43,5% e 21,9% dos animais, devido à ausência ou falhas na identificação de cio.  

Falhas na detecção de estros em bovinos são mundialmente reconhecidas (Geary 

et al., 1998; Day & Grum, 2005; Taponen, 2009). Segundo Roelofs et al. (2010) a 

identificação de estros por observação visual em diferentes estudos variou de 90% a 

menos de 50% dos animais em estro.  Stevenson et al. (1996) ao compararem a 

identificação de estros em novilhas de corte por observação visual e radiotelemetria 

concluíram que o primeiro método falhou em detectar 37% dos animais que foram 

identificados por radiotelemetria. No presente trabalho, o método de observação de 

estros foi visual e possivelmente falho. Em experimento aplicado, Larson et al. (1996) 

encontraram número expressivo de novilhas sem demonstração de estro, porém cíclicas. 

Neste sentido, justifica-se um dos grandes benefícios da IATF que suprimem a 

necessidade de observação de estros. Os dados da Tabela 4 mostram que os grupos de 

animais submetidos à IATF, após manipulação exógena da atividade ovariana e controle 

do desenvolvimento folicular (grupos 1, 2 e 4), apresentaram maiores taxa de prenhez 

em relação aos grupos 3 e 5 (P<0,05). Nos grupos de animais submetidos à IATF as 

taxas de concepção e prenhez foram as mesmas, pois procedeu-se a IATF em todos 

animais dos grupos. Nos grupos 3 e 5, cujo os animais apenas foram inseminados 12 

horas após a observação de estro um número significativo de animais deixou de ser 

inseminado. Não houve diferença, nem interação nas taxas de concepção entre 

tratamentos e idades (P>0,05), com valores que variaram entre 46,5%, 56,3%, 64,7%, 

44,4% e 57,1%, respectivamente para os tratamentos Crestar, OvSynch, IA com 

observação de estros após PGF e as idades de 14 e 27 meses.      
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O protocolo OvSynch é um método bastante difundido nos Estados Unidos, 

entretanto, os resultados de concepção apresentam uma grande variação. Alguns 

pesquisadores oriundos de regiões tropicais questionam a efetividade do tratamento 

(Baruselli et al., 2004; Bó et al., 2004; Cavalieri, 2004). Os resultados do protocolo 

OvSynch são contraditórios. Geary et al. (1998 e 2001) reportam taxas de concepção de 

53% a 66% para vacas de corte, afirmando que o tratamento é capaz de induzir a 

ciclicidade em número significativo de animais em anestro. Cavalieri (2004) em estudo 

na Austrália comparando resultados de OvSynch com a sincronização de estros pelo uso 

de PGF2� demonstrou a incapacidade do protocolo OvSynch de produzir aumentos 

significativos no desempenho reprodutivo de nove rebanhos de bovinos de corte. No 

Brasil, Alvarez et al. (2003) relataram taxas de concepção entre 21,7% e 44,4% em 

vacas lactantes. Com novilhas, Ribeiro et al. (2001) encontraram índices de concepção 

entre 6,2% a 35,7%, categoria que apresenta menor resposta ao protocolo OvSynch. 

Martinez et al. (2002) concordam com os relatos de Ribeiro e afirmam que o protocolo 

OvSynch é mais eficiente em vacas que em novilhas, e afirmam que o tratamento com 

GnRH nem sempre induz a ovulação ou a luteinização do folículo dominante em 

novilhas. Os autores também verificaram que algumas novilhas podem manifestar sinais 

de estro antes do tratamento com o segundo GnRH, sugerindo a prevenção de ovulações 

precoces através do bloqueio induzido pelo uso um dispositivo intravaginal impregnado 

de progesterona por 7 dias durante o protocolo OvSynch. No presente trabalho, as 

novilhas de 27 meses demonstraram satisfatória taxa de concepção e prenhez após o 

tratamento OvSynch para a IATF, com valores superiores a 56%. 

Os resultados médios de concepção e prenhez obtidos para o protocolo Crestar de 

46,5% com variação entre 36,4% e 50,0%, respectivamente para as novilhas de 14 e 27 

meses, estão em conformidade com a literatura. Odde (1990) descrevem resultados de 
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pesquisa com o uso de implantes de Norgestomet em bovinos, com taxas de concepção 

variando entre 33% e 68%. Segundo os pesquisadores animais em anestro, ao início do 

tratamento, também manifestam estro após a retirada do implante, no entanto, 

apresentam menor fertilidade que animais cíclicos. Almeida et al. (2006) relatam taxas 

de prenhez a IATF de 49,5% para animais submetidos ao tratamento com Crestar. 

Moreira et al. (2007) relatam taxas de prenhez média à IATF em 348 animais com cria 

ao pé e solteiros, submetidos ao protocolo Crestar, de 33,9%. 

Day & Grum (2005) descrevem resultados de mais de 1.750 novilhas, em diversas 

localidades, inseminadas após o uso de PGF com identificação de estros. Os autores 

observaram uma taxa de concepção média de 62,8%, com variação entre 38,7% a 

88,0%. Ao comparar valores de IATF com PGF os mesmos autores relatam taxas de 

concepção, respectivamente de 37% e 62% (P<0,05). Gaines (1994) e Larson et al. 

(1996), descrevem taxas de concepção em novilhas após tratamento com PGF de 76,7% 

e 65,4%, valor último muito próximo aos 64,7% encontrados no presente trabalho. 

 
Tabela 5- Peso ao inicio da inseminação (kg), escore de trato reprodutivo (ETR), 

escores de condição corporal (ECC) e ganho médio diário de peso de 
novembro a março (GMD nov/mar) de prenhes e vazias à inseminação e ao 
final da temporada reprodutiva 

      
Resultado Reprodutivo 

à IA/TF   
Resultado Reprodutivo  

Final   

Variável 
Prenhe   
n=60 

Vazia    
n= 49 

Valor 
de p 

Prenhe   
n=156 

Vazia               
n= 13 

Valor 
de p 

Peso ao inicio da 
inseminação 316,9  + 24,6 317,6  + 27,7 0,88 312,3  + 25,0 316,5 + 31,8 0,56 
ECC 3,10  + 0,23 3,08  + 0,30 0,67 3,11  + 0,27 3,00  + 0,20 0,08 
GMD nov/mar 0,44  + 0,12 0,45 + 0,11 0,59 0,45  + 0,10 0,41 + 0,16 0,19 
ETR 2,65  + 0,48a 2,42  + 0,58b 0,02 2,45  + 0,57 2,23  + 0,60 0,19 
a,b – Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha, diferem entre si (P<0,05). 
 

O peso ao início da inseminação não diferiu entre as novilhas prenhes e vazias à 

inseminação e ao final da estação reprodutiva (Tabela 5). Gottschall et al. (2006) 

também não encontraram diferenças de pesos ao início do acasalamento  para novilhas 
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prenhes e vazias aos 14 e 27 meses. No presente experimento os pesos médios de 317 

kg para as novilhas inseminadas e 312 kg para todas fêmeas acasaladas confirmam as 

informações de Sawyer et al.  (1991), que relatam a necessidade das novilhas obterem 

cerca de 65% do peso de vacas adultas gordas. Sessenta e cinco por cento de 480 kg, 

peso médio das vacas adultas gordas do rebanho em questão, é igual a 312 kg. De forma 

similar, Rovira (1996) afirma que novilhas de raças britânicas e suas cruzas acasaladas 

aos 14 –15 meses de idade devem atingir peso mínimo ao início do acasalamento entre 

280-300 kg. Esta afirmativa vai ao encontro dos resultados obtidos neste trabalho, 

resultando em elevado índice médio de prenhez final (92,3%). Os resultados obtidos, 

quando contrastados aos dados de literatura, mostram associação entre peso e prenhez. 

Freitas et al. (2003) com novilhas de mesma idade e com pesos ao início do 

acasalamento entre 232,3 e 260,7kg obtiveram, respectivamente, 23,1% e 48,7% de 

prenhez. Pereira Neto & Lobato (1998) trabalhando com novilhas acasaladas aos 24 

meses de idade obtiveram um PIA e uma TP de 329,9 Kg e 87,1%, respectivamente, 

similares aos resultados do presente trabalho. Estes resultados reforçam as afirmações 

de Rovira (1996), que indica uma relação linear entre peso e fertilidade de novilhas de 

corte britânicas até os 300 kg de peso vivo, sendo que acima deste peso às taxas de 

prenhez são mais influenciadas por outros fatores além do peso. No presente trabalho, 

os autores relatam pesos superiores ao mínimo crítico, explicando a ausência de 

diferenças nos parâmetros entre prenhes e vazias. 

O escore de condição corporal é outro indicador importante que está associado ao 

desempenho reprodutivo. Vaz & Lobato (2010) demonstraram correlação significativa 

entre peso vivo e condição corporal ao início e final da estação de acasalamento de 

novilhas de corte britânicas. Segundo Rovira (1996), novilhas devem apresentar um 

ECC mínimo de 3,0 em escala de 1 a 5 pontos. No presente trabalho, possivelmente, 
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devido ao ECC também estar acima do mínimo crítico, não houve diferenças entre os 

animais prenhes e vazios. Da mesma forma, também não houve diferença no ganho 

médio diário de peso do início do acasalamento até o diagnóstico de gestação, entre os 

animais prenhes e vazios. Vaz & Lobato (2010) descrevem um GMD do início ao final 

acasalamento de 0,393 e 0,363 kg/dia para novilhas prenhes e vazias (P>0,05).  

Tabela 6 - Taxas de prenhez à inseminação e ao final da temporada reprodutiva em 
função do tratamento hormonal e escore do trato reprodutivo (ETR) de 
novilhas acasaladas aos 14 e 27 meses de idade 

  Prenhez   Prenhez  Prenhez  
ETR PGF OvSynch Crestar Média à 

IA/TF 
Final 

1   0/5  (0,0%)a --- 0/2 (0,0%)a   0/7   (0,0%)a   6/7  (85,7%) 
2 8/49 (16,3%)ax 5/10 (50,0%)y 8/23 (34,8%)axy 21/82 (25,6%)a 74/82 (90,2%) 
3 14/40  (35,0%)bx 13/22  (59,1%)xy 12/18 (66,7%)by 39/80  (48,8%)b 76/80  (95,0%) 

Média 22/94  (23,4%)x 18/32  (56,3%)y 20/43 (46,5%)y 60/169  (35,5%) 156/169  (92,3%) 

a,b – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si (P<0,05). 
X,Y – Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha, diferem entre si (P<0,05). 

 
A avaliação do ETR é descrita (Brinks, 1994; Dahlen et al., 2003; Rosenkrans & 

Hardin, 2003) como um método aplicado para a seleção de novilhas antes da estação 

reprodutiva. No presente experimento o ETR influenciou a resposta ao estro após a 

aplicação de PGF. Foram identificadas em estro e inseminadas para os ETR 1, 2 e 3, 

respectivamente, 0%, 22,4% e 52,5% dos animais, com superioridade significativa 

(P<0,05) para os animais com ETR 3.  Os grupos tratados pelos protocolos OvSynch e 

Crestar foram inseminados em 100% à IATF.  

A taxa de prenhez após a inseminação (Tabela 6) também teve influência do ETR. 

Novilhas púberes (ETR 3) apresentaram prenhez superior (P>0,05) ao obtido em 

novilhas impúberes (ETR 1). Novilhas peripúberes tiveram resultado intermediário, sem 

se diferenciar dos grupos extremos (P<0,05).  Ao analisar a resposta ao tratamento 

hormonal em função do ETR, possivelmente os tratamentos com progestágenos ou GnRH 

auxiliaram na indução da ciclicidade durante a estação de acasalamento. Esse efeito da 

hormonioterapia sobre a indução da ciclicidade é descrito por Hall et al. (1997) e Claro 
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Júnior et al. (2010). Larson et al. (1996) concluíram que a IATF resultou em prenhez em 

novilhas que não seriam consideradas candidatas à IA. Resultados similares aos de 

Larson podem ser inferidos neste trabalho, pois a taxa de prenhez foi superior para os 

grupos de novilhas submetidas à IATF, em comparação à IA.  Madureira & Pimentel 

(2005) sugerem a avaliação do escore de trato reprodutivo (ETR) por palpação retal no 

momento da colocação do implante intravaginal.  

A taxa de prenhez ao final da estação, respectivamente de 85,7%, 90,2% e 95,0% 

para os ETR 1, 2 e 3, não apresentou diferença significativa (P<0,05). Possivelmente a 

conjugação de fatores, elevado peso ao início da estação, boa taxa de ganho de peso 

durante a mesma e os tratamentos com hormônios exógenos em grande parte dos animais, 

resultaram em indução da ciclicidade durante a estação de acasalamento. 

Gottschall (1999) usando a classificação pelo ETR na escala de 1 a 5 encontrou 

respectivamente, 64,7%, 77,8%, 79,0% e 89,3% de prenhez ao final da estação de 

acasalamento, de 60 dias, em novilhas submetidas à IA após PGF, para os ETR 2, 3, 4 e 5.  

Brinks (1994) relata resultados similares. O autor observou taxas de prenhez em novilhas 

acasaladas durante 60 dias e com ETR de 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente de 38%, 61%, 

70%, 93% e 85%; e uma taxa média de prenhez de 78,5%.  

Desta forma, tratamento com OvSynch ou Crestar foi capaz de induzir a ovulação 

em animais que não seriam inseminados pelo método tradicional, sendo essa resposta 

superior em animais com ETR 3 para o grupo Crestar.  
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Conclusões 

O tratamento hormonal para a realização da IATF (OvSynch ou Crestar)  resultou 

em aumento da taxa de prenhez, pois permitiu a IATF em animais que não seriam 

inseminados pelo método tradicional. Enquanto o uso da PGF2a resultou em menor 

percentual de animais inseminados, devido as falhas na observação de estros ou 

ausência de ciclicidade dos animais. O efeito inseminador apresentou forte influencia 

sobre o resultado de prenhez à inseminação. O peso e o escore de condição corporal ao 

início da estação de acasalamento não se diferenciou entre animais prenhes e vazios, 

cabendo ressaltar que os animais experimentais apresentavam valores acima do mínimo 

crítico recomendado pela literatura. O escore de trato reprodutivo influenciou a taxa de 

prenhez após a inseminação, sendo a fertilidade superior em animais considerados 

púberes. A idade dos animais não afetou a taxa de concepção, mas afetou a taxa de 

prenhez após a IA, basicamente pela reduzida manifestação de estros no tratamento à 

base de PGF2a. A taxa de prenhez ao final da estação de acasalamento não apresentou 

diferenças em função dos tratamentos, da idade e do escore de trato reprodutivo. Desta 

forma, novilhas britânicas com peso e desenvolvimento corporal satisfatórios poderão 

ser servidas aos 14 meses de idade e terão taxas de prenhez, ao final da estação, 

similares a novilhas servidas aos 27 meses. Quando desejado aumentar o número de 

animais inseminados e, conseqüentemente, o incremento genético, recomenda-se o uso 

de protocolos que resultem em desenvolvimento folicular e ovulação sincronizada em 

detrimento da PGF2a.  
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RESUMO  
Buscou-se uma associação entre a resposta reprodutiva, expressa pela taxa de prenhez à 
inseminação e taxa de prenhez ao final da estação de acasalamento, e marcadores 
moleculares ligados aos genes do receptor para IGF-1, LH�, Leptina, receptores do FSH 
e LH. Foram utilizados dados de 249 novilhas Britânicas e cruzas, acasaladas aos 14 e 
27 meses de idade. As novilhas foram submetidas a distintos protocolos para 
sincronização de estro e ovulação, seguida por inseminação artificial. A estação de 
acasalamento teve duração de 60 dias. Foram avaliados o peso vivo, o escore de 
condição corporal (ECC) ao início e final da estação reprodutiva. O escore de trato 
reprodutivo (ETR) foi avaliado ao início da estação reprodutiva. A taxa de prenhez à 
inseminação foi de 41,0% e a taxa de prenhez final foi de 91,6%. Não foram constatadas 
diferenças em prenhez entre as idades dos animais. O peso médio ao início do 
acasalamento foi de 313 kg, sem se diferenciar de animais prenhes e vazios por ocasião 
da estação reprodutiva. O ETR influenciou a taxa de prenhez após a inseminação, 
respectivamente de 0%, 32,1% e 49,5% (P<0,05) para os ETR 1, 2 e 3. Os diferentes 
alelos dos marcadores selecionados e o caráter homozigoto ou heterozigoto não 
demonstraram associação com a taxa de prenhez após a inseminação ou a taxas de 
prenhez ao final da estação em novilhas de corte britânicas servidas aos 14 e 27 meses 
de idade.   
Palavras-chave: Bovinos, escore de trato reprodutivo, inseminação artificial, peso, taxa 
de prenhez.  
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ABSTRACT  
It was search for an association between the reproductive response, expressed by 
pregnancy rate at insemination and pregnancy rate at the end of the mating season, and 
molecular markers of genes related to IGF-1 receptor, LH�, Leptin, receptors of FSH 
and LH. Data of 249 British heifers and their crosses mated at 14 and 27 months old 
were used. Heifers were subjected to distinct protocols for oestrus and ovulation 
synchronization, followed by artificial insemination. The mating season it was running 
for 60 days. The live weight and the body condition score (BCS) at the beginning and at 
the end of the reproductive season have been assessed. The reproductive tract score 
(RTS) was evaluated at the beginning of the mating season. The pregnancy rate at 
insemination was 41.0% and the pregnancy rate at the end was 91.6%. There were no 
differences in pregnancy between the age of the animals. The average weight at the 
beginning of the mating was 313 kg without differentiate pregnant and empty animals 
during the reproductive season. The RST influenced the pregnancy rate after 
insemination in respectively 0%, 32.1% and 49.5% (P<0.05) for RTS 1, 2 and 3. Alleles 
of the selected markers, as well as homozygosity or heterozygous character have not 
demonstrated any association with the pregnancy rate after insemination or at the end of 
breeding season in British heifers matted to 14 and 27 months old. 
Keywords: Bovine, reproductive tract score, artificial insemination, weight, pregnancy 
rate.  
 

Introdução 

Fertilidade é uma característica complexa que representa diversos componentes 

e estágios exigidos em machos e fêmeas para considerá-los funcionalmente capazes de 

superar todas as fases críticas do ciclo reprodutivo, resultando em um produto final 

viável ao nascimento. No ciclo reprodutivo pleno, a formação de gametas, fertilização, 

implantação embrionária, desenvolvimento fetal e nascimento de um produto normal e 

viável são eventos representativos de fertilidade (Foote, 2003).  

A taxa de prenhez, uma das formas de expressão da fertilidade, é influenciada 

pela genética, ambiente e suas interações (Cammack et al. 2009), apresentando extrema 

importância econômica em sistemas de produção de bovinos. A taxa de prenhez 

representa uma característica multifatorial com resposta qualitativa binomial ou seja, 

inúmeros eventos influenciam a resposta que poderá ser zero (vazia) ou um (prenhe).  

De modo geral, as características consideradas indicativas de fertilidade 

apresentam baixa herdabilidade e são expressas tardiamente na vida do animal (Morris 

et al. 1993, MacNeil et al. 2006), além de sofrerem controle poligênico e possuírem 

forte influência ambiental (Patterson et al., 1999 e Marson, 2005). Entretanto, a baixa 

herdabilidade estimada, não significa que seleção genética não possa ser utilizada. 

Deese e Koger (1967) concluíram que em rebanhos onde a taxa reprodutiva é subótima, 

a herdabilidade de características relacionadas à fertilidade pode ser estimada como 
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média. Bellows e Staigmiller (1994) são categóricos ao indicar que animais que exibam 

baixa fertilidade devem ser descartados sistematicamente do rebanho e afirmam que o 

descarte sistemático de vacas vazias após a estação reprodutiva pode alterar de forma 

positiva e dramática o desempenho reprodutivo do rebanho após anos de utilização 

dessa prática. 

A seleção assistida por marcadores (MAS) é indicada como estratégia auxiliar 

para aumento do desempenho produtivo em bovinos. O princípio consiste na 

identificação e seleção para marcadores moleculares associados a genes envolvidos 

diretamente ou indiretamente com a expressão de uma característica desejada, 

geralmente multifatorial e poligênica (Davis e DeNise, 1998).  Segundo Weimer (2003) 

a MAS pode ser muito útil para selecionar essas características, permitindo a eliminação 

de genótipos desfavoráveis, reduzindo os custos dos testes de progênie, facilitando os 

esquemas de acasalamento. A MAS é particularmente útil para a seleção de 

características de baixa herdabilidade e de difícil mensuração e permite a seleção de 

animais jovens, antes do desenvolvimento dos caracteres reprodutivos. 

Alguns resultados são promissores e indicam associações significativas entre 

marcadores e resposta reprodutiva dos animais. Oliveira et al. (2005) identificaram 

associações entre genótipos favoráveis para os marcadores HEL5 e AFZ1 associados ao 

gene do receptor para o IGF-1 (IGF-1R) e desempenho reprodutivo. Weimer et al. 

(2007) investigaram diferentes marcadores, com destaque para o ILSTS002 e BMS3004 

Nesse estudo os autores, com bovinos da raça Brangus, verificaram que o alelo 

ILSTS002*135 aumenta o intervalo de partos (IP) em 39 dias e que os animais 

heterozigotos no BMS3004 apresentaram IP cerca de 35 dias mais curto que os 

homozigotos. Almeida et al. (2003) avaliaram nove polimorfismos do gene LEP dentre 

eles o IDVGA51, em fêmeas de raça Brangus. Os autores identificaram uma associação 

entre o alelo*181 e o intervalo de partos. O IDVGA51*181 aumentou (p = 0,002) o 

intervalo de partos em 79 dias. Silveira (2007) trabalhando com dois rebanhos, um 

Aberdeen Angus e outro de gado geral, demonstrou associações entre o microssatélite 

IDVGA51 e a função reprodutiva no rebanho de gado geral, mas não no rebanho de 

Aberdeen Angus, atribuindo a diferença provavelmente a ausência de seleção no 

primeiro rebanho.  

 Yang et al. (2010) indicam o gene associado aos genes dos receptores do 

hormônio folículo estimulante (FSHR) como potencial marcador para a avaliação de 
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resposta superovulatória em vacas da raça Holandesas na China, recomendando seu uso 

como um preditor de resposta para a superovulação desses animais.  

Marson (2005) avaliou polimorfismos de genes dos receptores do hormônio 

luteinizante (LHR) e FSHR em novilhas européia-zebuína, de diferentes composições 

raciais, sem associar efeito dos genes investigados sobre a precocidade sexual, 

sugerindo que novos estudos em outras populações devem ser continuados. Silveira 

(2007) e Aguiar (2008) cada um trabalhando com dois rebanhos e grupos genéticos 

distintos, encontraram associações significativas entre alguns marcadores para um 

rebanho, mas não para outro. Em ambos os casos a associação entre desempenho 

reprodutivo e marcadores genéticos foi obtida em rebanhos ou grupo genético de 

animais com menor histórico de seleção sistemática por fertilidade.    

No presente trabalho buscou-se uma associação entre alguns marcadores e 

genes, descritos previamente, com a taxa de prenhez. O estudo teve por objetivos: 1) 

identificar a freqüência alélica para os marcadores moleculares AFZ-1 e HEL5 

associados ao gene IGF-IR; ILSTS002 associado ao gene LH�; IDVGA51 associado ao 

gene da Leptina e os genes FSHR e LHR; 2) associar a taxa de prenhez, em novilhas 

acasaladas aos 14 e 27 meses aos marcadores moleculares e genes escolhidos.  

 

Material e Métodos 

Foram avaliadas 249 novilhas de corte de raças britânicas, Angus, Devon e 

cruzas. As novilhas, oriundas de propriedade particular, localizada no município de 

Cristal-RS (Fazenda Corticeiras - 30°58’48” S e 51°56’40” W), foram submetidas a 

diferentes protocolos de inseminação artificial (IA) e inseminação artificial em tempo 

fixo (IATF), seguido pelo repasse de touros. 

Os protocolos de IA e IATF, sendo denominados de IA/TF a que os animais 

foram submetidos estão descritos abaixo e resumidos na Tabela 1: 

- Grupo 1 – Protocolo OvSynch (Pursley et al., 1995). No dia zero pela manhã, foi 

realizada a aplicação intramuscular de um análogo do GnRH, na dose de 10µg de 

buserelina (Sincroforte, Ourofino; 2,5 mL). Sete dias após os animais receberam 

500 µg de cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ourofino; 2mL) intramuscular. No 

nono dia (D9) pela manhã os animais receberam nova aplicação intramuscular de 

10µg de buserelina (Sincroforte, Ourofino; 2,5 mL). A IATF foi realizada à tarde 

10 h após a aplicação da buserelina; 
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- Grupo 2 – Protocolo Crestar® com ½ dose do Valerato de Estradiol (VE) injetável 

na colocação do implante (equivalente a 2,5mg de VE e 1,5 mg de Norgestomet). 

No oitavo dia foi retirado o implante, seguido pela aplicação intramuscular de 

PGF2a (375 µg de cloprostenol sódico - Sincrocio®, Ourofino; 1,5 mL). No 9º dia, 

24 h após a retirada do implante, foi aplicado 1mg de benzoato de estradiol (B.E) 

(Sincrodiol®, Ourofino; 1mL). A IATF foi realizada no 10º dia, 52 h após a 

retirada do implante; 

- Grupo 3 ––Grupo controle, com realização da inseminação artificial 12 horas após a 

observação de estro durante os sete primeiros dias. No 7ºdia foi aplicada PGF2a, 

equivalente a 375 µg de cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ourofino; 1,5 mL) em 

todas novilhas não inseminadas. O estro foi observado por mais cinco dias, seguida 

por IA 12h após a identificação do estro. 

- Grupo 4 – Mesmo  protocolo dos animais do grupo 2; 

- Grupo 5 – Mesmo protocolo dos animais do grupo 3. 

Tabela 1 – Formação dos grupos experimentais 
GRUPO Idade da novilha Protocolo de sincronização Número de animais 

1 27 m OvSynch 62 
2 27 m Crestar® (1/2 dose V.E) 61 
3 27 m PGF2a (7 dias após início IA) 62 
4 14 m Crestar® (1/2 dose V.E) 32 
5 14 m PGF2a (7 dias após início IA) 32 

Total   249 
 

A estação de acasalamento teve a duração de 60 dias. Sete dias após a realização 

da IA/TF foram soltos touros, com fertilidade comprovada por avaliação andrológica, 

na proporção de 2,5%. Quarenta dias após a IA/TF foi realizado o diagnóstico de 

gestação, por palpação retal. Setenta dias após o término do repasse foi realizado um 

segundo diagnóstico de gestação em todos animais para avaliar a taxa de prenhez final 

(somado ao repasse dos touros). Também foram coletadas e analisadas informações 

envolvendo a idade; grupo racial; pesos ao início e final da estação reprodutiva, ganho 

médio diário de peso, escore de condição corporal (ECC) na escala de 1 a 5 conforme 

Lowman et al (1976), escore de trato reprodutivo (ETR) adaptado de Andersen et al., 

(1988) citados por Brinks (1994), em uma escala de 1 a 3 através da avaliação de útero e 

ovários. O ETR 1 foi atribuído ao animal impúbere, o 2 ao animal peripúbere e o 3 ao 

animal cíclico.  
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Por ocasião da inserção do implante auricular, amostras de sangue para a 

extração do DNA foram obtidas individualmente de todos animais experimentais,  a 

partir da veia caudal em tubo vacutainer contendo anticoagulande à base de ácido 

Etileno Diamino Tetra Acético (EDTA). As amostras foram processadas no Laboratório 

de Biotecnologia da Faculdade de Veterinária da ULBRA, localizada no município de 

Canoas/RS, sendo extraído o DNA, conforme técnica descrita por Miller et al. (1988).  

Foram investigados, através de reação em cadeia da polimerase (PCR), 

marcadores moleculares microssatélites (Short tandem repeats, STR) e/ou 

polimorfismos de um único nucleotídeo (single nucleotide polymorphisms, SNPs).  Os 

STR investigados foram o AFZ-1 e HEL5 ambos associados ao gene IGF-IR; 

ILSTS002 associado ao gene LH�; e o IDVGA51 associado ao gene da Leptina e os 

SNPs nos genes do FSHR e do LHR (Tab. 2).  A escolha dos marcadores e genes 

ocorreu em função de associação com o desempenho reprodutivo em bovinos descrita 

anteriormente  (Almeida et al., 2003; Bastos et al. 2003; Steigleder et al. 2004; Duarte et 

al. 2005; Marson, 2005; Oliveira et al. 2005; Weimer et al.,2007; Aguiar, 2008).   

Tabela 2: Marcadores analisados, identificação do cromossomo onde estão mapeados, 
gene alvo e referências da técnica empregada 

Marcadores Cromossomo Gene Alvo Referências 

AFZ1 21 IGF-IR Jorgensen et al., 1996 

HEL5 21 IGF-IR Bishop et al., 1994 

ILSTS002 18 LH� Kemp et al., 1992 

IDVGA51 4 Leptina Kappes et al., 1997 

FSHR 11 FSHR Houde et al., 1994 

LHR 11 LHR Marson et al. 2005 

 
Os microssatélites estudados foram investigados através da amplificação do 

DNA por reação em cadeia de polimerase (PCR), utilizando iniciadores (primers) e 

temperaturas de anelamento específicas.  Os produtos de amplificação dos 

microssatélitte foram analisados em gel de poliacrilamida vertical, não desnaturante 

(Lahiri et al.,1997) e visualizados por coloração com nitrato de prata usando-se um 

marcador de peso molecular de 25pb (Promega) como escada alélica. Os amplicons dos 

SNPs LHR e , o DNA foi amplificado por PCR e o produto gerado fragmentado com 

enzimas de restrição, AluI e HhaI para FSHR foram clivados com as endonucleases 

HhaI e AluI, ambas da Promega, conforme o protocolo do fabricante e analisados em 

gel vertical de poliacrilamida não desnaturante. 
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As freqüências alélicas e genotípicas foram estimadas respectivamente por 

contagem alélica e dos diferentes genótipos, conforme descrito por Weir (1996). 

A partir dos resultados obtidos foi realizada a investigação da associação da 

resposta reprodutiva aos marcadores moleculares associados a genes com influência 

sobre a atividade reprodutiva (Tab. 2). Para demonstrar as implicações dos resultados 

dos marcadores moleculares sobre características de desempenho reprodutivo, 

empregou-se os resultados obtidos por ocasião do primeiro (prenhez à IA/TF) e segundo 

diagnóstico de gestação (prenhez final).  

Conforme os resultados da freqüência alélica, os genótipos foram agrupados em 

longos e curtos, de acordo com o número de pares de base, conforme Comings (1988). 

Esse agrupamento foi utilizado para testar o genótipo agrupado ao resultado reprodutivo 

à inseminação e ao final da estação de acasalamento (Tab 3).  

Tabela 3. Classificação dos alelos conforme o tamanho em pares de base.  
 
Sistema  

Tamanho em pares de base 
Curtos Longos 

AFZ1 � 117 � 119 
HEL5 � 159 � 161 
ILSTS002 � 133 � 135 
IDVGA51 � 175 � 177 
FSHR --- --- 
LHR --- --- 

 
Os dados coletados permitiram o cálculo de informações adicionais que 

complementam o estudo tais como: - percentual de animais prenhes a IA/TF, percentual 

de animais que conceberam ao final da estação, relações entre idade, peso, ECC, ETR, e 

resposta reprodutiva de novilhas acasaladas aos 14 e 27 meses. 

Os resultados obtidos no experimento foram submetidas a análise de variância, 

procedimento GLM e qui-quadrado através do software SPSS 13.0, com nível de 

significância de 5%. Nos modelos foram considerados os efeitos dos tratamentos 

grupos, idade, ECC, ETR, peso ao início da estação reprodutiva, ganho médio diário de 

peso, sobre as taxas de prenhez à IA(TF) e prenhez final. Interações possíveis entre as 

variáveis foram testadas.   

 

Resultados e Discussão 

As freqüências alélicas para os marcadores investigados estão representados nas 

tabelas 4 a 6. 

 



	���

�

Tabela 4. Freqüências alélicas identificadas do AFZ-1 e HEL5 nos animais 
experimentais.  

 AFZ-1    HEL5  
Alelo Freq. %  Alelo Freq. % 
109 3 0,6  131 2 0,4 
111 17 3,4  149 2 0,4 
113 116 23,3  151 34 6,8 
115 11 2,2  153 204 41,0 
117 107 21,5  155 22 4,4 
119 30 6,0  157 4 0,8 
121 49 9,8  161 16 3,2 
123 83 16,7  163 50 10,0 
125 80 16,1  165 104 20,9 
127 2 0,4  167 50 10,0 

    169 10 100,0 
Total 498 100,0   498 100,0 

 
Tabela 5. Freqüências alélicas identificadas do ILSTS002 e IDVGA51 nos animais 
experimentais.  

 ILSTS002    IDVGA51  
Alelo Freq. %  Alelo Freq. % 
127 62 12,4  173 34 6,8 
129 11 2,2  175 230 46,2 
131 36 7,2  177 68 13,7 
133 145 29,1  179 65 13,1 
135 145 29,1  181 25 5,0 
137 32 6,4  183 69 13,9 
139 67 13,5  185 7 1,4 

Total 498 100,0   498 100,0 
 

Tabela 6. Freqüências alélicas identificadas do FSHR e LHR nos animais 
experimentais.  

 FSHR    LHR  
Alelo Freq. %  Alelo Freq. % 

C 255 51,2  C 370 74,3 
G 243 48,8  T 128 25,7 

Total 498 100,0   498 100,0 
O número de alelos detectados variou de 2 a 11 nos animais experimentais. Os 

alelos AFZ1*113, HEL5*153, ILSTS002*133 e 135, IDVGA51*175, FSHR*C e 

LHR*C, foram os mais freqüentes 

Silveira (2007) relatou maior freqüência alélica para gado Geral e A. Angus, 

respectivamente de 21% (AFZ1*119) e 28% (AFZ1*115). Aguiar (2008) relata em 

vacas A. Angus para as freqüências alélicas do marcador AFZ-1, maior percentual para 

o alelo *123 (40%), resultados divergentes do presente trabalho.  

Para o marcador HEL5, Silveira (2007) relata maior freqüência alélica para gado 

Geral e A. Angus, respectivamente de 15% (HEL*151) e 21% (HEL*151), enquanto 
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Aguiar (2008) relata em vacas A. Angus a maior freqüência alélica do marcador 

HEL5*165 com 20%, resultados também divergentes do presente trabalho, que relata 

uma freqüência de 41% para o HEL*153.  

O marcador ILSTS002*135 e *137 são descritos como os mais freqüentes (27%) 

por Silveira (2007) para gado Geral e o ILSTS002*137 o mais freqüente com 40% para 

a raça A. Angus. Aguiar (2008) relata freqüência de 30% para os alelos *133 e *135 na 

raça Aberdeen Angus, no marcador molecular ILSTS002, achado similar ao presente 

trabalho. 

O alelo *175 do marcador IDVGA51 é descrito por Almeida et al. (2007) como 

o mais freqüente em A. Angus, com valor de 40%. Aguiar (2008) também descreve para 

a raça Aberdeen Angus o alelo *175 como o de maior incidência, com 58%. Silveira 

(2007) descreve o alelo *175 como o mais freqüente (64%) para a raça A. Angus e o 

alelo *177 como o mais freqüente para o gado Geral (30%). No presente trabalho o 

IDVGA51*175 foi o mais freqüente com 46,2%. 

Para o marcador FSHR na raça Aberdeen Angus, Aguiar (2008) descreve 

homogeneidade para os alelos C e G (50%). Marson (2005) com animais da raça 

Montana e seis composições raciais distintas descreve a incidência do alelo C entre 

43,4% e 52,8%. Para o marcador LHR Marson (2005) com as seis composições raciais 

citadas acima descreve a incidência do alelo C entre 63,6% e 75,7%. 

A variabilidade nos resultados da freqüência alélica obtida quando contrastados 

a literatura disponível era esperada, pois mesmo ao comparar raças semelhantes 

(britânicas) ou mesmo a mesma raça (A.Angus) é de se esperar uma grande diversidade 

genética e variabilidade intra e inter-racial. Entretanto, a obtenção dos resultados de 

freqüência alélica e sua descrição são necessárias para buscar a associação pretendida 

com o desempenho reprodutivo. 

Os diferentes marcadores foram classificados conforme os alelos em curtos ou 

longos (Tab. 3) e homozigotos ou heterozigotos. As análises realizadas não detectaram 

qualquer efeito de alelos, ou de  homo ou heterozigoze sobre a taxa de prenhez das 

novilhas a IA/TF ou prenhez final. Entretanto, alguns estudos prévios relatam essas 

associações de forma significativa. Bastos et al. (2003) encontraram maior taxa de 

prenhez em vacas heterozigotas para o microssatélite BMS3004, quando submetidas a 

um programa hormonal para indução de estro, entretanto, no mesmo rebanho esse fato 

não foi observado nas fêmeas submetidas ao desmame definitivo precoce. Oliveira et al. 

(2005) observaram um intervalo de partos mais longo para indivíduos homozigóticos 
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para alelos longos para o marcador HEL5, em comparação a outros (p=0,02). Estes 

mesmos autores também descrevem uma associação em homozigose para o marcador 

AFZ1, observando uma correlação inversa entre tamanho do alelo e intervalo de parto 

(p= 0,02), sugerindo que a homozigose para alelos longos neste marcador é vantajosa.  

Tabela 7. Taxa de prenhez a IA/TF e prenhez final em função da classificação dos 
genótipos curtos-curtos, curtos-longos e longos-longos conforme os pares de bases dos 
distintos marcadores moleculares e presença ou ausência do alelo 181 no marcador 
IDVGA51 .   

 Prenhez a IA/TF     Prenhez Final   

Marcador Número % 
Valor 
de P 

 
Número % 

Valor 
de P 

AFZ        
Curto-curto (29/67) 43,3   (81/90) 90,0  

Curto-Longo (32/80) 40,0 0,88  (96/104) 92,3 0,80 
Longo-longo (16/25) 39,0   (51/55) 92,7  

        
HEL        

Curto-curto (11/25) 44,0   (24/29) 82,8  
Curto-Longo (37/75) 46,7 0,32  (99/105) 94,3 0,14 
Longo-longo (31/88) 35,2   (105/115) 91,3  

        
ILSTS        

Curto-curto (21/53) 39,6   (63/67) 94,0  
Curto-Longo (34/88) 38,6 0,64  (111/120) 92,5 0,32 
Longo-longo (22/47) 46,8   (54/62) 87,1  

        
IDVGA        

Curto-curto (27/65) 41,5   (72/82) 87,8  
Curto-Longo (28/70) 40,0 0,98  (94/100) 94,0 0,31 
Longo-longo (22/53) 41,5   (62/67) 92,5  

        
IDVGA*181        

Ausente (72/174) 41,4   (207/227) 91,2  
Presente (5/14) 35,7 0,68  (21/22) 95,5 0,49 

        
FSHR        

CC (7/18) 38,9   (16/18) 88,9  
CG (66/162) 40,7 0,86  (201/219) 91,8 0,91 
GG (4/8) 50,0   (11/12) 91,7  

        
LHR        

CC (37/93) 39,8   (114/124) 91,9  
CT (38/92) 41,3 0,65  (111/122) 91,0 0,84 
TT (2/3) 66,7   (3/3) 100,0  

        
Total (77/188) 41,0   (228/249) 91,6  
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Almeida et al. (2003 encontraram associação entre o alelo 181 do marcador 

IDVGA51 e o intervalo de partos, sendo 79 dias maior em animais portadores deste 

alelo quando comparado ao restante dos animais (p = 0,002). Entretanto, no presente 

trabalho a associação entre a taxa de prenhez a IA/TF e taxa de prenhez final em função 

da classificação dos genótipos curtos-curtos, curtos-longos e longos-longos conforme os 

pares de bases dos distintos marcadores moleculares e presença ou ausência do alelo 

181 no marcador IDVGA51 não mostrou resultados significativos. Embora, no presente 

estudo, não tenham sido detectadas associações diretas entre os marcadores 

selecionados e taxa de prenhez, os marcadores moleculares selecionados estão ligados a 

genes envolvidos no sistema hormonal da reprodução e a associação destes marcadores 

com a eficiência reprodutiva foi observada em trabalhos anteriores  (Almeida et al., 

2003; Bastos et al. 2003; Steigleder et al. 2004; Duarte et al. 2005; Oliveira et al. 2005; 

Weimer et al.,2007; Aguiar, 2008; Yang et al. 2010). 

Nos modelos testados em busca de associação dos resultados de prenhez a IA/TF 

e prenhez final foram detectadas significâncias para ETR sobre a taxa de prenhez a 

IA/TF e o GMD de novembro a março para a taxa de prenhez final.  

Patterson et al. (1999) destacam que devido a baixa herdabilidade dos 

parâmetros associados à fertilidade é lógico assumir que a maioria dos fatores 

associados ao desempenho reprodutivo em bovinos são grandemente influenciados pelo 

manejo. Bittencourt et al. (2005) utilizando um modelo quadrático para predição da 

probabilidade de prenhez em função do peso ao primeiro acasalamento, determinaram 

que 73,6% das variações na probabilidade de prenhez foram explicadas pela variável 

peso ao primeiro acasalamento. Estudos anteriores (Sawyer et al., 1991; Patterson et al., 

1992) associam taxas de prenhez em novilhas à obtenção de um peso mínimo crítico, 

geralmente correspondente a 60 a 66% do peso adulto das vacas do rebanho. Vaz e 

Lobato (2010) associaram taxas de prenhez aos 14 meses com o peso ao primeiro 

acasalamento, relatando taxas de 94,7% e 53,3%, (P<0,05) respectivamente para 

novilhas acima de 305 kg ou entre 276 e 289 kg ao início do acasalamento.  
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Tabela 8. Médias de peso, escore de condição corporal, ganho médio diário, escore de 
trato reprodutivo em novilhas prenhes e vazias à IA/TF e ao final da estação 
reprodutiva.    

 Resposta a IA/TF     Prenhez Final   

Parâmetro Prenhe Vazia 
Valor 
de P 

 
Prenhe Vazia 

Valor 
de P 

Número de animais 76 110 --  228 21 -- 
Resposta reprodutiva % 40,9 59,1 --  91,6 8,4 -- 
 
Peso (kg) 

   
 

   

Início do Acasal. (Nov) 314,9 317,5 0,53  312,7 317,1 0,48 
Final do Acasal. (Jan) 336,3 335,0 0,81  330,3 326,5 0,58 

Diag. de gestação (Mar) 377,4 374,8 0,64  374,2 367,8 0,46 
 
Escore Corporal (1 a 5) 

   
 

   

Início do Acasalamento 3,09 3,11 0,58  3,11 3,05 0,30 
 
Ganho Médio Diário  

   
 

   

Novembro-Janeiro(kg/dia) 0,298 0,319 0,67  0,280 0,142 0,064 
Novembro-Março (kg/dia) 0,444 0,446 0,90  0,455 0,375 0,001* 
        
Escore de trato 
reprodutivo (1 a 3) 

2,66 2,44 0,005* 
 

2,46 2,33 0,32 

 
No presente trabalho a taxa de prenhez a IA/TF obtida foi de 41,0%, com 

valores entre 30,8% e 43,5% (P>0,05) para as novilhas acasaladas aos 14 e 27 meses, 

respectivamente, enquanto a taxa de prenhez final obtida foi de 91,6%, com valores de 

96,9% e 89,7% (P>0,05) para as novilhas acasaladas aos 14 e 27 meses, 

respectivamente. A ausência de diferença entre as idades não será discutida, pois não é o 

objetivo primário deste estudo que buscou inicialmente uma associação entre 

marcadores moleculares e desempenho reprodutivo.  

O comparativo de médias de peso e ganho médio diário entre animais prenhes e 

não prenhes à IA/TF e ao final da estação de acasalamento são apresentados na Tabela 

8. A análise dos dados de peso não indicou qualquer diferença entre os animais 

gestantes e não gestantes. Entretanto é importante destacar que os animais atingiram o 

peso mínimo crítico sugerido por pesquisas anteriores e seguiram ganhando peso 

durante a estação de acasalamento (janeiro) e após a mesma (março). As médias de peso 

representam o percentual máximo indicado como ideal por Sawyer et al. (1991) e 

Patterson et al. (1992) de 65% da vaca adulta. As vacas adultas, quando gordas do 

rebanho em questão pesam cerca 480 kg, e 60 a 65% deste peso equivalem, a 288 a 312 

kg. No presente rebanho, por ocasião do primeiro acasalamento apenas 9,6% das 

novilhas tinham peso abaixo de 281 kg. Rovira (1996), também defensor do conceito do 
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peso mínimo crítico, afirma que novilhas de raças britânicas e suas cruzas acasaladas 

aos 14 –15 meses de idade devem atingir peso mínimo ao início do acasalamento entre 

280-300 kg. Pereira Neto e Lobato (1998) trabalhando com novilhas acasaladas aos 24 

meses de idade obtiveram um peso ao início do acasalamento e uma taxa de prenhez de 

329,9 Kg e 87,1%, respectivamente, similares aos resultados do presente trabalho. Estes 

resultados reforçam as afirmações de Rovira (1996) que indica uma relação linear entre 

peso e fertilidade de novilhas de corte britânicas até os 300 kg de peso vivo, sendo que 

acima deste peso às taxas de prenhez são mais influenciadas por outros fatores além do 

peso. 

Em bovinos, inúmeros pesquisadores discutiram as evidências da relação entre 

nutrição e reprodução (Randel, 1990; Short et al., 1990; Schillo, 1992; Wettemann et 

al., 2003). Embora numerosas revisões não deixem dúvidas sobre essa associação os 

mecanismos exatos através dos quais a nutrição media o processo reprodutivo ainda 

permanece para ser elucidado (Hess et al., 2005). Entretanto, muitas certezas existem. 

Segundo Souza et al. (2009) a nutrição exerce efeito sobre as concentrações circulantes 

e as reservas hipofisárias de gonadotrofinas (FSH e LH), e estes são necessários para o 

desenvolvimento final dos folículos dominantes. O desenvolvimento dos folículos 

ovarianos também está relacionado à hormônios metabólicos periféricos, como: 

insulina, hormônio do crescimento (GH), leptina, fator de crescimento semelhante à 

insulina (IGF-I) e neuropeptídeo-Y (NPY), cujas as concentrações variam conforme o 

estado metabólico do animal. 

O escore de condição corporal é outro indicador importante que está associado 

ao desempenho reprodutivo. Segundo Rovira (1996) novilhas devem apresentar um 

ECC mínimo de 3,0 em escala de 1 a 5 pontos. No presente trabalho, possivelmente, 

como o ECC também estava acima do mínimo crítico não teve diferenças entre os 

animais prenhes e vazios.  

O ganho médio diário (GMD) de peso entre novembro e março não se 

diferenciou entre animais prenhes e vazios por ocasião da prenhez a IA/TF, entretanto o 

GMD de peso entre novembro e março se diferenciou significativamente entre animais 

prenhes e vazios ao final do acasalamento. Os animais prenhes ao final do período 

reprodutivo (91,6%) ganharam 0,455 kg/dia entre novembro e março, enquanto os 

animais vazios ganharam 0,375 kg/dia (P<0,01). As 70 gramas a menos no GMD de 

peso em um período de 120 dias equivalem a somente 8,4 kg de diferença. Entretanto, o 

menor GMD durante o período de avaliação nos animais que resultaram vazios ao final 
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é um indicativo que pode ter influenciado o eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal e 

secreção de hormônios gonadotróficos. Segundo Diskin et al. (2003) e Souza et al. 

(2009),  os efeitos nutricionais parecem exercer efeito sobre a regulação do eixo 

hipotalâmico-hipofisário-gonadal e conseqüentemente  as secreções de GnRH, FSH e 

LH; insulina e IGF-I, que parecem ser as principais vias metabólicas que afetam a 

função folicular.    

A avaliação do escore do trato reprodutivo (ETR) é descrito por Andersen et al. 

(1991) como um método de seleção de novilhas para a reprodução correlacionado com a 

idade a puberdade, resposta à sincronização e taxa de prenhez à sincronização, com 0,32 

de herdabilidade estimada. Segundo Holm et. al. (2009) o ETR foi positivamente 

associado a taxa de prenhez em novilhas em estação de acasalamento com uso de 

inseminação por 50 dias (P<0,01). Os autores descrevem taxas de prenhez em novilhas, 

após 50 dias de inseminação de 31%, 40%, 53%, 70% e 80%, respectivamente para os 

ETRs 1, 2, 3, 4 e 5.  Concordando com as afirmações acima, no presente trabalho o ETR 

(escala simplificada de 1 a 3) influenciou positivamente a taxa de prenhez a IA/TF 

(P<0,01), mas não influenciou a taxa de prenhez final (Tab 8 e 9).  

Tabela 9- Taxas de prenhez à inseminação e ao final da temporada reprodutiva em 
função do escore do trato reprodutivo (ETR) em novilhas de corte.    

 Taxa de Prenhez à IA/TF  Taxa de Prenhez final 
ETR n                %  n             % 

1   0/3        (  0,0%)a    7/8        (87,5%)a 
2 27/84      (32,1%)b  109/121   (90,1%)a 
3 50/51      (49,5%)c  112/120   (93,3%)a 

Média 77/188     (41,0%)  228/249     (91,6%) 
a,b,c – Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si 

(P<0,05). 
 

A taxa de prenhez ao final da estação, respectivamente de 85,7%, 90,1% e 92,3% 

para os ETR 1, 2 e 3, não apresentou diferença significativa (P<0,05). Possivelmente a 

conjugação de fatores, elevado peso ao início da estação, boa taxa de ganho de peso 

durante a mesma e os tratamentos com hormônios exógenos em grande parte dos animais 

resultaram em indução da ciclicidade durante a estação de acasalamento. 

A eficiência reprodutiva representa um dos fatores mais importantes para a 

obtenção de resultados econômicos sustentáveis na bovinocultura de corte. Pois na 

ausência de reprodução não terá a produção de bezerros/as, futuros reprodutores ou 

produto. Muitos estudos destacam a importância de promover melhoramento e ganho 

genético para as características reprodutivas. Entretanto, muitas características 
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reprodutivas apresentam resposta binomial e baixa herdabilidade. Além do mais a 

expressão do fenótipo relacionado à fertilidade é fortemente influenciada pelo ambiente.  

No presente trabalho, a resposta reprodutiva avaliada pela taxa de prenhez, não 

pôde ser associada aos marcadores moleculares eleitos. Algumas considerações são 

necessárias. O rebanho em questão apresenta mais de duas décadas de seleção por 

fertilidade, com uma política rígida de descarte de animais sem a produção de bezerros 

a cada ano. Essa prática resulta em grande efeito sobre a fertilidade permanecendo e 

perpetuando sua genética apenas os animais que comprovem fertilidade e adaptação as 

condições de exploração. A variável resposta medida, taxa de prenhez, é influenciada 

por dezenas de fatores, inclusive relacionados aos machos, não avaliados neste trabalho. 

Desta forma, novilhas que não emprenharam ao final da estação podem ter fertilidade 

elevada, mas o fator touro poderá ter influenciado o resultado. 

Inúmeros trabalhos conduzidos nas últimas décadas para avaliação de 

desempenho reprodutivo em vacas e novilhas de corte afirmam que o nível nutricional 

da dieta apresenta impacto direto sobre o ciclo estral e taxas de prenhez, podendo ser 

relacionado ao peso e condição corporal. Novilhas devem alcançar a puberdade antes do 

início da estação de acasalamento, devendo ser alimentadas para atingir o peso mínimo 

crítico (65% do peso adulto) ao início da estação reprodutiva. Manejo nutricional que 

permita ganho de peso durante o período de acasalamento irá resultar em melhor 

desempenho reprodutivo. Esses princípios de manejo nutricional recomendados 

(Rovira, 1996; Patterson et al., 1999) foram atendidos nos animais experimentais sendo 

representados por um peso ao início da estação (313 kg), escore de condição corporal 

(3,1) ganho médio diário de peso durante do acasalamento ao diagnóstico de gestação 

(0,449 kg/dia) resultando em taxa de prenhez à IA/TF de 41% e taxa de prenhez após os 

60 dias da estação de acasalamento de 91,6%.  

 

Conclusões 

Os marcadores moleculares AFZ-1, HEL5, ILSTS002, IDVGA51, FSHR e LHR 

não puderam ser associados a taxa de prenhez à inseminação e prenhez final em 

novilhas de corte, talvez ao alto grau de seleção reprodutiva que esses animais são 

submetidos. O estado nutricional do rebanho, expressos pelo peso e escore de condição 

corporal dos animais ao acasalamento contribuíram para a obtenção de taxas de prenhez 

significativas. O escore de trato reprodutivo pode ser considerado como um preditor de 

fertilidade em rebanhos de novilhas de corte.    
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RESUMO  

Estudou-se a associação entre a resposta reprodutiva, expressa pela taxa de prenhez à 
inseminação e taxa de natalidade na estação subseqüente em vacas de corte, e 
marcadores moleculares ligados aos genes do receptor para IGF-1, LH�, Leptina, 
receptores do FSH e LH. Foram utilizados dados de 249 vacas adultas Aberdeen Angus. 
Cento e noventa e nove vacas foram submetidas a quatro protocolos distintos para a 
IATF, seguida pelo repasse com touros e 50 vacas formaram o grupo controle, apenas 
com touros, durante 90 dias de estação de acasalamento. Foram avaliados o escore de 
condição corporal (ECC) e o escore de condição ovariana (ECO) ao início da estação 
reprodutiva. A taxa de natalidade no ano seguinte foi de 75,5%, sem influência dos 
tratamentos. Não foram constatadas diferenças em natalidade em função da idade dos 
animais e ECO. O ECC influenciou a taxa de natalidade, respectivamente de 55,6%, 
75,8% e 82,4% (P<0,05) para os animais com ECC menor que 2,5;  entre 2,5 a 2,9; e 
maior ou igual a 3,0, por ocasião do inicio da estação reprodutiva.  Os marcadores 
relacionados ao gene do receptor para o IGF-1 (AFZ-1 e HEL5) mostraram associação 
com a taxa de natalidade em vacas de corte. Vacas homozigóticas para o marcador 
AFZ-1 apresentaram 84,4% de natalidade em comparação as heterozigóticas com 71,5% 
(P<0,05). A presença do alelo *161 para o marcador HEL5 foi negativa sobre a 
natalidade. Vacas com a presença deste alelo tiveram apenas 33,3% de natalidade, 
enquanto vacas sem a presença deste alelo tiveram 76,5% de natalidade (P<0,05). Esses 
resultados demonstram uma importante associação entre os marcadores envolvidos com 
o receptor para o IGF-1 e desempenho reprodutivo de vacas de corte Aberdeen Angus. 
Palavras-chave: Bovinos, escore de condição corporal, IGF-1, taxa de natalidade.  
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ABSTRACT  
The association between the reproductive performance, expressed by pregnancy rate at 
fixed timed artificial insemination and birth rate in the subsequent season in beef cows, 
and molecular markers linked to genes for IGF-1 receptor, LH�, leptin, and FSH and 
LH receptors were evaluated. Data from 249 Aberdeen Angus adult cows were used in 
this study. One hundred and ninety-nine cows were subjected to four different protocols 
for TAI, followed by clean-up bulls and 50 cows formed the control group, matted only 
with bulls for 90 days during the mating season. Body condition score (BCS) and 
ovarian condition score (OCE) were evaluated at the beginning of the breeding season. 
The birth rate in the following year was 75.5%, with no treatments influence. There 
were no differences in birth rates by age of the animals and OCE. The BCS has 
influenced the birth rate, respectively 55.6%, 75.8% and 82.4% (P<0.05) for animals 
with BCS less than 2.5; 2.5 to 2.9; and greater than or equal to 3.0, at the beginning of 
the breeding season. The markers related to IGF-1 receptor gene (AFZ-1 and HEL5) 
were associated with the birth rate in beef cows. Cows homozygous for AFZ-1 marker  
showed 84.4% of birth rate, while heterozygous cows showed 71.5% (P <0.05). The 
presence of allele *161 to the HEL5 marker was negative on birth rate. Cows with this 
allele had only 33.3% of birth rate, while cows without this allele had 76.5% of birth 
rate (P <0.05). These results demonstrate a significant association between the markers 
involved with the IGF-1 receptor and reproductive performance of Aberdeen Angus 
beef cows.  
Keywords: Beef cows, body condition score, IGF-1, birth rate. 
 

Introdução 

A resposta reprodutiva de vacas de corte é multifatorial, controlada por genes e 

grandemente afetada por fatores ambientais que interagem entre si. (Pfeifer et al., 2008; 

Cammack et al. 2009), apresentando extrema importância econômica em sistemas de 

produção de bovinos. Dentre os fatores ambientais, a nutrição exerce um grande efeito 

sobre a função reprodutiva. Segundo Hess et al. (2005) o balanço energético pré e pós 

parto são os fatores mais importantes que afetam a duração do intervalo parto primeiro 

estro em vacas de corte. Short et al. (1990) e Williams (1990) asseguram que a condição 

corporal ao parto, igual ou superior a 2,5 (escala de 1 a 5) em vacas de corte garantem 

reservas corporais suficientes para o desempenho da função reprodutiva após o parto, 

sendo utilizada como um preditor de resposta reprodutiva subseqüente. Lents et al. 

(2005) e Souza et al (2009) associam o consumo de nutrientes e o grau de reservas 

corporais  à função reprodutiva em vacas de corte. Segundo estes autores a nutrição 

pode afetar a função ovariana por modular a secreção de hormônios (GnRH, FSH, LH, 

estrógeno, progesterona) envolvidos com o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal; e 

também influenciar a concentração de hormônios metabólicos periféricos como 

insulina, leptina, IGF-1,  cujas concentrações podem ser afetadas pelo estado nutricional 
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e também são associadas ao desempenho reprodutivo (Wettemann et al. 2003; Hess et 

al. 2005; Montiel e Ahuja, 2005). 

Segundo Davis e DeNise (1998) marcadores genéticos podem ser usados para 

buscar associações com características de interesse econômico, identificando os animais 

de genótipo superior, na tecnologia conhecida como seleção assistida por marcadores 

(MAS), que é indicada como estratégia auxiliar para aumento do desempenho produtivo 

em bovinos. O princípio consiste na identificação e seleção para marcadores 

moleculares associados a genes envolvidos diretamente ou indiretamente com a 

expressão de uma característica desejada, geralmente multifatorial e poligênica (Davis e 

DeNise, 1998).  Segundo Weimer (2003) a MAS pode ser muito útil para selecionar 

essas características, permitindo a eliminação de genótipos desfavoráveis.  

Estudos prévios indicaram associações significativas entre marcadores e resposta 

reprodutiva em bovinos. Oliveira et al. (2005) relatam associações entre genótipos 

favoráveis para os marcadores HEL5 e AFZ-1 associados ao gene do receptor para o 

IGF-1 (IGF-1R) e desempenho reprodutivo. Weimer et al. (2007) investigaram 

diferentes marcadores, com destaque para o ILSTS002 e BMS3004. Nesse estudo os 

autores, com bovinos da raça Brangus, verificaram que o alelo ILSTS002*135 aumenta 

o intervalo de partos (IP) em 39 dias e que os animais heterozigotos no BMS3004 

apresentaram IP cerca de 35 dias mais curto que os homozigotos. Almeida et al. (2003) 

avaliaram nove marcadores, sendo quatro polimorfismos do gene LEP e cinco 

microssatélites, dentre eles o IDVGA51, em fêmeas de raça Brangus. Os autores 

identificaram uma associação entre o alelo*181 e o intervalo de partos. O 

IDVGA51*181 aumentou (p = 0,002) o intervalo de partos em 79 dias. Silveira (2007) 

trabalhando com dois rebanhos, um Aberdeen Angus e outro de gado geral, demonstrou 

associações entre o microssatélite IDVGA51 e a função reprodutiva no rebanho de gado 

geral, mas não no rebanho de Aberdeen Angus, atribuindo a diferença provavelmente a 

ausência de seleção no primeiro rebanho.  

 Yang et al. (2010) indicaram o gene associado aos genes dos receptores do 

hormônio folículo estimulante (FSHR) como potencial marcador para a avaliação de 

resposta superovulatória em vacas Holandesas na China, recomendando seu uso como 

um preditor de resposta para a superovulação desses animais.  

Marson (2005) avaliou polimorfismos de genes dos receptores dos hormônios 

luteinizante (LHR) e folículo-estimulante (FSHR) em novilhas européia-zebuína, de 

diferentes composições raciais, sem associar efeito dos genes investigados sobre a 
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precocidade sexual, sugerindo que novos estudos em outras populações devem ser 

continuados. Silveira (2007) e Aguiar (2008) cada um trabalhando com dois rebanhos e 

grupos genéticos distintos, encontraram associações significativas entre alguns 

marcadores para um rebanho, mas não para outro. Em ambos os casos a associação 

entre desempenho reprodutivo e marcadores genéticos foi obtida em rebanhos ou grupo 

genético de animais com menor histórico de seleção sistemática por fertilidade.    

No presente trabalho buscou-se uma associação entre alguns marcadores e 

genes, descritos previamente, com a resposta reprodutiva em rebanho de vacas 

Aberdeen Angus, que começou a sofrer descarte por fertilidade há apenas quatro anos. 

O estudo teve por objetivos: 1) identificar a freqüência alélica  de marcadores 

moleculares associados aos genes IGF-1R LH�, Leptina, FSHR e LHR; 2) associar a 

taxa de natalidade em vacas de corte Aberdeen Angus aos marcadores moleculares e 

genes escolhidos.  

 

Material e Métodos 

Utilizaram-se dados de duzentos e quarenta e nove vacas Aberdeen Angus entre 

quatro e seis anos de idade, com cria ao pé. Os resultados reprodutivos foram obtidos de 

199 vacas submetidas a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) seguida pelo 

repasses com touros e de 50 vacas pertencentes a um grupo testemunha que foi apenas 

entourado.  

Seis marcadores moleculares, sendo quatro microssatélites ou STRs (repetições 

curtas em "tandem") e 2 polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs) foram 

investigados. Os STRs analisados foram o AFZ-1 e HEL5 que são associados ao gene 

do receptor para o IGF-1 (IGF-1R); o STR ILSTS002, associado ao gene do LH � e o 

STR IDVGA51 associado ao gene do hormônio Leptina. Os SNPs FSHR e LHR estão 

associados aos genes dos receptores do FSH e LH, respectivamente (Tab. 1). 

A associação da eficiência reprodutiva, expressa por prenhez à IATF, prenhez 

por touros e taxa de natalidade na estação subseqüente foi testada aos seis marcadores.  

Ao início da estação reprodutiva os animais tiveram o escore de condição 

corporal classificado, entre 2,0 a 3,5, com média de 2,67 ± 0,15 (1 = muito magra a 5 = 

muito gorda), segundo Lowman et al. (1976). Os grupos para a IATF foram 

representados por 64 animais para o protocolo Crestar 2º uso, 65 animais para o grupo 

OvSynch, 35 animais para o Primer 1º uso e 35 animais para o grupo Primer 2º uso. O 

grupo testemunha foi representado por 50 animais. Os animais experimentais foram 
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submetidos ao manejo tradicional da propriedade. A estação de acasalamento iniciou em 

20/11 e terminou em 19/02 do ano seguinte para o grupo controle, na proporção de 4% 

de touros submetidos previamente a avaliação andrológica. 

Para os animais dos grupos submetidos à IATF, touros, na proporção de 2,5% ao 

número total de vacas, foram soltos sete dias após a realização da inseminação.  

Através de palpação retal foi obtido o escore de condição ovariana (ECO) por 

técnico capacitado, por ocasião da inserção dos dispositivos de progesterona. Nesse 

momento também foi realizada a avaliação do grupo controle. Foi usado o escore 

sugerido por Madureira e Pimentel (2005) modificado, sendo atribuído o escore 1 para 

fêmeas que possuem ovários pequenos, duros e lisos; 2 para fêmeas que possuem 

ovários com comprimento entre 15-30 mm, ausência de CL e de turgidez no útero, 

incluindo fêmeas cujos folículos atingem a fase de dominância (� 8,5mm); e 3 para 

fêmeas ciclando, ovários com comprimento acima de 30mm, macios, presença de CL, 

ou útero com turgidez acentuada, denotando a presença de folículos grandes (> 10mm).  

Por ocasião da inserção do implante auricular, amostras de sangue para a 

extração do DNA foram obtidas individualmente de todos animais experimentais,  a 

partir da veia caudal em tubo vacutainer contendo anticoagulande à base de ácido 

Etileno Diamino Tetra Acético (EDTA). As amostras foram processadas no Laboratório 

de Biotecnologia da Faculdade de Veterinária da ULBRA, localizada no município de 

Canoas/RS, sendo extraído o DNA, conforme técnica descrita por Miller et al. (1988).  

A escolha dos marcadores e genes ocorreu em função de associações com o 

desempenho reprodutivo em bovinos descritas anteriormente (Almeida et al., 2003; 

Bastos et al. 2003; Steigleder et al. 2004; Duarte et al. 2005; Marson, 2005; Oliveira et 

al. 2005; Weimer et al.,2007; Aguiar, 2008).   

Tabela 1: Marcadores analisados, identificação do cromossomo onde estão mapeados, 

gene alvo e referências da técnica empregada 

Marcadores Cromossomo Gene Alvo Referências 

AFZ-1 21 IGF-1R Jorgensen et al., 1996 

HEL5 21 IGF-1R Bishop et al., 1994 

ILSTS002 18 LH� Kemp et al., 1992 

IDVGA51 4 Leptina Kappes et al., 1997 

FSHR 11 FSHR Houde et al., 1994 

LHR 11 LHR Marson et al. 2005 
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Os microssatélites estudados foram investigados através da amplificação do 

DNA por reação em cadeia de polimerase (PCR), utilizando iniciadores (primers) e 

temperaturas de anelamento específicas.  Os produtos de amplificação dos 

microssatélitte foram analisados em gel de poliacrilamida vertical, não desnaturante 

(Lahiri et al.,1997) e visualizados por coloração com nitrato de prata usando-se um 

marcador de peso molecular de 25pb (Promega) como escada alélica. Para os 

marcadores do tipo SNPs, o DNA foi amplificado por PCR e o produto gerado 

fragmentado com enzimas de restrição, AluI e HhaI para FSHR e LHR, 

respectivamente, ambas da Promega, conforme o protocolo do fabricante e analisados 

em gel vertical de poliacrilamida não desnaturante. 

As freqüências alélicas e genotípicas foram estimadas respectivamente por 

contagem alélica e dos diferentes genótipos, conforme descrito por Weir (1996). 

Conforme os resultados da freqüência alélica, os genótipos dos STRs foram 

agrupados em longos e curtos, de acordo com o número de pares de base, conforme 

Comings (1988) (Tab 2). Os genótipos também foram agrupados em homozigotos ou 

heterozigotos, conforme os seus alelos. Esses agrupamentos foram utilizados para testar 

o genótipo agrupado ao resultado reprodutivo à inseminação, ao final da estação de 

acasalamento e a taxa de nascimentos. 

Tabela 2. Classificação dos alelos dos STRs conforme o tamanho em pares de base.  

 

Sistema  

Tamanho em pares de base 

Curtos Longos 

AFZ-1 � 117 � 119 

HEL5 � 159 � 161 

ILSTS002 � 133 � 135 

IDVGA51 � 175 � 177 

 

Os resultados obtidos no experimento foram submetidas a análise de variância, 

procedimento GLM e qui-quadrado através do software SPSS 13.0, com nível de 

significância de 5%. A taxa de prenhez à IATF, taxa de prenhez por touros (repasse) e a 

taxa de natalidade foram consideradas variáveis dependentes. Os diferentes marcadores, 

com as respectivas classificações curto ou longo; homo ou heterozigoto, e feitos do 

tratamento hormonal ou grupo controle foram inseridos no modelo como variáveis 

independente. A idade dos animais, ECC, ECO, dias pós parto ao início da estação 
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reprodutiva foram utilizadas como covariáveis. Interações possíveis entre as variáveis 

foram testadas.  

A taxa de prenhez à IATF e a taxa de prenhez por touros (repasse) não 

mostraram associações significativas, sendo desconsiderados da discussão.  

 

Resultados e discussão 

Os resultados não demonstraram diferenças entre idade, escore de condição 

ovariana e dias após o parto de vacas que pariram e não pariram na estação subseqüente 

(Tab.3). 

Tabela 3- Número e percentual de natalidade, idade, escore de condição ovariana (ECO) 
e dias do parto até o início da estação de acasalamento de vacas de corte Aberdeen 
Angus, conforme o desempenho reprodutivo na estação subseqüente.   
  Variáveis Paridas Não paridas Valor de p 

Número e (%) 188     (75,5%) 61   (24,5%) --- 

Idade (anos) 5,68 + 0,62 5,66 + 0,57 0,303 

ECO  (1 a 3) 2,5 + 0,50 2,4 + 0,50 0,148 

Dias pós-parto 89,1 + 19,7 87,1 + 23,2 0,405 

 

As freqüências alélicas para os marcadores investigados estão representados nas 

tabelas 4 a 5. 

Tabela 4. Freqüências alélicas identificadas nos STRs AFZ-1, HEL5, ILSTS002 e 
IDVGA51 nos animais experimentais.  
AFZ-1  HEL5  ILSTS002  IDVGA51  

Alelo % Alelo % Alelo % Alelo % 

111 2,8 151 2,6 127 8,2 175 71,6 

113 12,4 153 22,7 129 2,2 177 11,6 

115 7,2 155 8,8 131 5,0 179 2,4 

117 20,3 157 2,2 133 19,3 181 2,2 

119 9,8 159 ,6 135 38,6 183 10,4 

121 7,8 161 1,6 137 12,7 185 1,8 

123 11,0 163 12,4 139 14,0 -- -- 

125 17,7 165 30,4 -- -- -- -- 

127 7,6 167 15,1 -- -- -- -- 

129 3,4 169 3,6 -- -- -- -- 

Total 100,0  100,0  100,0  100,0 
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Tabela 5. Freqüências alélicas identificadas nos SNPs FSHR e LHR nos animais 
experimentais.  

FSHR  LHR 

Alelo         %  Alelo % 

C 63,3  C 81,7 

G 36,7  T 18,3 

Total 100,0   100,0 

 

O número de alelos detectados variou de 2 a 10 nos animais experimentais. Os 

alelos AFZ-1*117, HEL5*165, ILSTS002*135, IDVGA51*175, FSHR*C e LHR*C, 

foram os mais freqüentes. Esses achados representam o rebanho em questão refletindo 

as características intrínsecas de cada população.  

A análise de variância (GLM) para os marcadores ILSTS002, IDVGA51, FSHR 

e LHR, tendo como variável dependente a taxa de natalidade, não mostrou associação 

significativa. Também foram procedidas análises para as combinações entre alelos 

curtos e longos (Tab. 2) e homozigotos e heterozigotos, sem associação significativa 

para o ILSTS002 e IDVGA51. Os resultados reprodutivos após os tratamentos 

hormonais utilizados não mostraram associações significativas com nenhum dos 

marcadores no presente estudo.  

Os marcadores AFZ-1 e HEL5, ambos associados ao gene do receptor do IGF-1 

demonstraram significância para a taxa de natalidade (Tab. 6 e 7). 

Tabela 6- Associação do marcador AFZ-1 com o percentual de natalidade conforme a 
classificação alélica em homozigoto ou heterozigoto em vacas de corte Aberdeen 
Angus.   
Marcador  AFZ-1  Total 

 Homozigoto 

   n           %        

 Heterozigoto 

     n             % 

 

      n             % 

Parida (Natalidade)   65/77   (84,4%)a   123/172   (71,5%)b 188/249  (75,5%) 

Não parida   12/77   (15,6%)a   49/172   (28,5%)b      61/249  (24,5%) 

Total  77/249  (30,9%)  172/249  (69,1%)  

a,b – Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha, diferem entre si (P<0,05). 
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Tabela 7- Associação da ausência ou presença do alelo*161 do marcador HEL5 com o 
percentual de natalidade em vacas de corte Aberdeen Angus.     
Marcador  HEL5  Total 

 *161 Ausente  

    n             %      

 *161 Presente 

    n          % 

 

     n             % 

Parida (Natalidade) 186/243 (76,5%)a    2/6  (33,3%)b 188/249  (75,5%) 

Não parida  57/243  (23,5%)a    4/6  (66,7%)b      61/249  (24,5%) 

Total 243/249  (97,6%)   6/249  (2,4%)  

a,b – Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha, diferem entre si (P<0,05). 

 

A taxa de natalidade foi de 75,5%, sem influência significativa da idade dos 

animais, tratamentos hormonais, ECO e dias após o parto. 

Os marcadores AFZ-1 (JORGENSEN et al., 1996) e HEL5 (BISHOP et al., 

1994) estão mapeados no cromossomo 21 e tem descrição como o gene alvo o receptor 

para o IGF-1 (IGF-1R). Os resultados indicaram associações dos marcadores AFZ-1 e 

HEL5 e desempenho reprodutivo, expresso pela taxa de natalidade. Vacas 

homozigóticas para o marcador AFZ-1 apresentaram 84,4% de natalidade em 

comparação as heterozigóticas com 71,5% (P<0,05). A presença do alelo*161 para o 

marcador HEL5 foi negativa sobre a natalidade, sendo este alelo desvantajoso para esta 

característica. Vacas com a presença deste alelo tiveram apenas 33,3% de natalidade, 

enquanto vacas sem a presença deste alelo tiveram 76,5% de natalidade (P<0,05).  

Receptores para IGF-1 estão presentes nas células foliculares da granulosa e teca 

(CANTY et al., 2006). Evidências indicam que o IGF-1, está associado à capacidade de 

produção de estrógeno, proliferação celular, foliculogênese e ovulação. Segundo Diskin 

et al. (2003) a restrição alimentar prolongada de bovinos ocasiona o decréscimo na 

concentração circulante de insulina e IGF-1, limitando a disponibilidade de IGF nas 

células foliculares e, conseqüentemente, sua habilidade sinérgica com as gonadotrofinas 

hipofisárias na estimulação da proliferação celular e da esteroidogênese intrafolicular. 

No rebanho em questão provavelmente animais homozigotos tiveram maior estímulo 

aos receptores para o IGF-1 e resposta deste hormônio que afeta a esteroidogênese  e 

está associada com a taxa ovulatória (YAVAS e WALTON, 2000; CICCIOLI et al., 

2003) e consequentemente concepção e natalidade.   

A presença do alelo 161 para o marcador HEL5, possivelmente influenciou a 

expressão do gene IGF-1R, o que pode ter alterado a funcionalidade do hormônio IGF-
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1. Embora o número de animais com a presença deste alelo seja pequena (seis animais) 

os resultados são consistentes (33,3% x 76,5% de natalidade). Uma possível associação 

com a pressão de seleção por fertilidade não deve ser descartada. O rebanho em questão 

havia sido adquirido há 3,5 anos quando este trabalho foi realizado. Anteriormente o 

manejo reprodutivo da propriedade era nulo, sem estação de acasalamento definida e 

sem diagnóstico de gestação. Após a aquisição dos animais e arrendamento da 

propriedade instituiu-se práticas de manejo, com estação de acasalamento e pressão por 

fertililidade, especialmente nas novilhas. Coincidentemente nos seis animais 

genotipados com o alelo 161, quatro tinham 6 anos, dois tinham 5 anos e nenhum de 4 

anos. Pode-se inferir que a medida que a pressão de seleção por fertilidade foi se 

tornando mais intensa a presença deste alelo indesejável foi diminuindo.  

Oliveira et al. (2005), em rebanho de vacas da raça Brangus Ibagé, encontraram 

efeito significativo entre os genótipos favoráveis para os microssatélites AFZ-1 e HEL5 

e menor intervalo de partos (IP) em relação aquelas com genótipos desfavoráveis, 

respectivamente de 435 e 585 dias (P=0,003). Os animais homozigotos, para alelos 

curtos no AFZ-1 e longos no loco HEL5 apresentam maior IP que os demais animais. 

Entretanto, Silveira (2007) não conseguiu demonstrar associações entre os 

microssatélites  AFZ-1 e HEL5 e a função reprodutiva de fêmeas em dois rebanhos de 

bovinos de corte, um de gado geral e outro Aberdeen Angus. Os resultados do presente 

estudo são promissores, no entanto Milazzoto et al. (2008) ressaltam as diferenças 

encontradas na resposta de associações de um mesmo marcador entre grupos genéticos e 

rebanhos distintos. Segundo os autores um marcador desenvolvido e validado, por 

exemplo, para a produção de leite em vacas Holandesas não necessariamente será 

efetivo para vacas com maior produção leiteira em outras raças.    

O ECC, como covariável mostrou-se significativo em todas as análises para a 

taxa de natalidade (p<0,05). Os dados de ECC depois de estratificados em 3 faixas 2,0 a 

2,4; 2,5 a 2,9; 3,0 a 3,5 resultaram respectivamente, em uma taxa de natalidade de 

55,6%; 75,8% e 82,4%. Wettemann et al. (2003) afirmam que as reservas corporais ao 

parto exercem uma importante influência sobre o intervalo parto primeiro estro e 

ovulação em vacas de corte lactantes. Segundo os autores a diminuição dos pulsos de 

GnRH causam redução na secreção pulsátil de LH aumentando o período anovulatório 

em vacas de corte, pois a inadequada secreção de LH não permite desenvolvimento e 

secreção suficiente de estrógeno pelo folículo dominante para induzir o pico ovulatório 

de LH e o estro. Segundo Ciccioli et al. (2003) vacas que mantêm ou perdem condição 
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corporal durante a lactação apresentam maior intervalo parto-cio e menor fertilidade. 

Muito embora, a análise por tratamento, não demonstrou diferença significativa entre o 

ECC de vacas prenhes e vazias que foram submetidas aos tratamentos hormonais para a 

IATF, apenas em vacas do grupo controle (touro) a diferença foi significativa. Esse 

resultado, possivelmente, seja conseqüência da capacidade que os tratamentos a base de 

hormônios tiveram em induzir a ciclicidade em alguns animais com menor condição 

corporal. Entretanto, para a taxa de natalidade, independente de tratamento, o ECC 

mostrou-se como um importante preditor de eficiência reprodutiva.    

 

Conclusões 

O escore de condição corporal ao início da estação reprodutiva pode ser usado 

como preditor de resposta reprodutiva subseqüente em rebanhos de vacas de corte, com 

desempenho superior para vacas com ECC acima de 3,0. Os marcadores moleculares 

AFZ-1 e HEL5 mostraram associações favoráveis com a taxa de natalidade na 

população estudada. Esses resultados são promissores e novos estudos devem ser 

conduzidos pois esses achados podem ser empregados para a seleção de 

animais/populações com maior e/ou menor freqüência de alelos que expressem as 

características desejadas.    
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“We have all heard the saying: 

- Money isn’t everything, 
and then we have also heard the reply: 

- It is if you haven’t got it. 
I����m sure the same is true about beef cow fertility.” 
John J. Winninger, Winninger Ranch, Meeteetse, WY 

Speaker at the 2nd Range Beef Cow Symposium - December 1971, Cheyenne, WY 
 

Ao todo foram realizados seis experimentos. Em todos, o objetivo maior, foi 

identificar fatores que influenciam o desempenho reprodutivo em novilhas e vacas de 

corte submetidas a diferentes métodos hormonioterápicos de manipulação do ciclo estral 

e da ovulação.  

A idade ao primeiro acasalamento, as taxas de prenhez e de natalidade são 

influenciados por características genéticas e ambientais, com destaque para a nutrição. 

Em revisão de princípios fundamentais que afetam o desempenho reprodutivo de 

rebanhos de bovinos de corte, com base nos últimos 40 anos de pesquisas publicadas 

pelo Journal Animal Science, Whittier (2009) destaca: 

- O impacto direto que o nível energético da dieta apresenta sobre o ciclo estral e 

taxas de prenhez; 

- A influência do nível energético pré-parto sobre a duração do anestro pós-

parto.  

- A relação existente entre nutrição pré-parto e o escore de condição ao parto, 

assim como o efeito do escore de condição corporal ao parto sobre o 

desempenho reprodutivo subseqüente 

- A nutrição pós-parto impacta a velocidade de concepção das vacas durante a 

estação de acasalamento.   

- Manejo. Práticas de manejo deverão resultar em ganho de peso e condição 

corporal em novilhas e vacas antes e durante a estação de acasalamento, pois 

resultará em maior velocidade de concepção, comparada a animais que não 

ganham peso. 

- Novilhas deverão atingir a puberdade 45-60 dias antes da estação de 

acasalamento. Um peso mínimo crítico (65% do peso da vaca adulta gorda) é 

um referencial de desenvolvimento corporal.  
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- Cruzamentos entre raças irão afetar a taxa de desmame de bezerros, com 

superioridade para animais cruzados (heterose). 

- Raças britânicas são mais precoces sexualmente; a heterose também afeta a 

idade à puberdade. 

Resumidamente, esses princípios relatam a forte influência da nutrição sobre a 

reprodução e destacam os efeitos da genética sobre o desempenho reprodutivo em 

bovinos de corte. 

No presente trabalho, redigido na forma de seis artigos, foram avaliados dados 

de 1.001 animais em quatro rebanhos. Ao todo foram realizadas 871 inseminações. 

Embora, em rebanhos distintos e situações distintas, o objetivo principal foi o mesmo: - 

Maximizar as taxas de prenhez à inseminação (tradicional ou em tempo fixo) e a taxa de 

prenhez final. Mesmo reconhecendo as grandes diferenças entre rebanhos, manejo e 

localidades os dados dos 1.001 animais foram agrupados para uma análise descritiva na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Taxas de prenhez à inseminação e taxa de prenhez final conforme categorias 
agrupadas com base nos resultados dos quatro rebanhos investigados. 
CATEGORIAS Taxa de prenhez a inseminação 

Número               % 
Taxa de prenhez final 
Número               % 

Vacas 321/683            47,0 601/752            79,9�

Novilhas 77/180              40,6� 228/249             91,6�

Total 398/871             45,7� 829/1.001           82,8�

 
 Os valores médios apresentados encontram-se dentro de valores esperados, cerca 

de 40 a 60% de prenhez à IATF. Entretanto, em uma análise mais minuciosa por grupos 

ou estratificação dentro de tratamentos a amplitude de variação dos resultados foi 

grande. A taxa de prenhez à IATF variou desde 0,0% (Novilhas com ETR 1 – no 

experimento 4) até 70,3% em vacas do grupo 1 no experimento 1. As taxas de prenhez 

ao final da estação de acasalamento também mostraram-se dentro de valores desejados 

(cerca de 80% para vacas com cria ao pé e acima de 91% para novilhas em estação de 

acasalamento de 60 dias). 

Os benefícios da inseminação artificial (IA / IATF) são amplamente 

reconhecidos, assim como o seu impacto sobre os sistemas de produção. A 

sincronização de estros e ovulação pode reduzir a estação de acasalamento, aumentar a 

uniformidade dos nascimentos, permitir a introdução de material genético superior além 

de induzir a ciclicidade em animais acíclicos. Entretanto, os benefícios estão 
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diretamente relacionados as taxas de prenhez obtidas. Portanto, a seguir serão relatados 

os principais fatores identificados que impactaram a resposta reprodutiva em animais 

submetidos a inseminação e ao final da estação de acasalamento.  

A antecipação da aplicação de PGF2a em relação aos protocolos convencionais 

afetou a taxa de prenhez à IATF. Esse achado associa maior quantidade de progesterona 

circulante (dispositivo mais progesterona endógena) com a menor qualidade do folículo 

ovulatório. Embora, representados por animais com cria ao pé, a condição corporal dos 

ventres era satisfatória, compatível com elevada ciclicidade do rebanho (Figura 7). 

Muitos experimentos, inicialmente, atribuíram as menores taxas de prenhez em vacas 

solteiras submetidas à IATF ao fato de representarem animais supostamente menos 

férteis por não terem parido na estação anterior. Os protocolos para IATF foram 

desenvolvidos, inicialmente, para vacas com cria ao pé, muitas acíclicas por ocasião da 

inserção do dispositivo de progesterona. Alguns protocolos para novilhas recomendam a 

aplicação da PGF2a por ocasião da inserção do dispositivo, reduzindo assim a 

progesterona endógena. A partir destes resultados, em rebanhos com alta taxa de 

ciclicidade, com dispositivos com elevada concentração de progesterona (1,9 gramas), 

recomenda-se a antecipação da PGF2a. 

 

Figura 7 – Padrão e estado corporal dos animais submetidos a IATF no experimento 1 

 O uso do GnRH no momento da inseminação em vacas submetidas a indução de 

estro/ovulação com protocolos a base de progesterona, estrógeno, prostaglandina e 



	
��

�

estrógeno resultou em menor taxa de prenhez à IATF em vacas éstricas quando 

comparadas as vacas éstricas sem o uso de GnRH. A manifestação de estro por ocasião 

da IATF afetou positivamente a taxa de prenhez, tanto à IATF, quanto a prenhez final.   

O retardo da IATF, 27 ou 38 dias após o início da estação de acasalamento não 

influenciou a taxa de prenhez final. Essa alternativa permite um aumento da utilização 

de IATF, com os benefícios de introdução de animais de genética superior, sem 

comprometer a resposta reprodutiva do rebanho, pois pela IATF um significativo 

número de animais emprenha no mesmo dia.  

 Em novilhas, o uso da IATF mostrou-se como uma alternativa para aumentar as 

taxas de inseminação, especialmente, em animais submetidos ao acasalamento aos 14 

meses, categoria onde a manifestação/identificação de estro é menor. Os tratamentos 

hormonais para a IATF resultaram em maior taxa de prenhez após a inseminação 

quando comparados a IA após a aplicação de PGF2a. Novilhas servidas aos 14 meses de 

idade apresentaram taxas de prenhez ao final da estação similar a novilhas servidas aos 

27 meses, independente do tratamento hormonal. A obtenção de um peso mínimo 

crítico antes do acasalamento das novilhas é uma condição necessária para desempenho 

reprodutivo satisfatório. O escore de trato reprodutivo influenciou a resposta à 

inseminação.  

Os diferentes alelos dos marcadores selecionados não demonstraram associação 

com a taxa de prenhez após a inseminação ou a taxas de prenhez ao final da estação em 

novilhas de corte. Entretanto, os marcadores relacionados ao genes dos receptores para 

o IGF-1 (AFZ-1 e HEL5) mostraram associação com a taxa de natalidade em vacas de 

corte. Vacas homozigóticas para os alelos do marcador AFZ-1 apresentaram maior taxa 

de natalidade. A presença do alelo*161 para o marcador HEL5 foi negativa sobre a 

natalidade. Um fato a ser mencionado relaciona-se a diferença na pressão de seleção por 

fertilidade entre os rebanhos. O rebanho de novilhas é oriundo de propriedade que cujos 

animais sem a presença de terneiros são descartados da reprodução, prática corrente a 

mais de 20 anos. Enquanto o rebanho das vacas é oriundo de propriedade que iniciou a 

seleção por fertilidade há apenas três anos. 

Os experimentos evidenciaram o efeito do ECC como preditor do desempenho 

reprodutivo em vacas de corte.  

Outros achados relevantes que não devem ser desprezados e merecem destaque 

estão relacionados às perdas reprodutivas, influência do inseminador sobre os resultados 
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e a compensação do baixo resultado a IA/IATF pelo touros utilizados em repasse ao 

final da estação de acasalamento.  

Nos experimentos 1 e 3 foram mensuradas perdas reprodutivas. No experimento 

1 foi encontrada uma diferença entre o diagnóstico para a confirmação de prenhez a 

IATF e diagnóstico de gestação para a confirmação da prenhez final de 6,5%. No 

experimento 3 a diferença entre o diagnóstico de gestação e o nascimento de animais 

viáveis foi de 10,5%. Esses valores, não são desprezíveis, mas também não se 

diferenciam das médias revisadas na literatura. Estudos aprofundados que identifiquem 

e minimizem as perdas reprodutivas devem ser conduzidos.  

O efeito do inseminador sobre o resultado de prenhez à IATF (experimento 4) e 

os efeitos do repasse de touros na compensação da prenhez em animais com menor 

desempenho à IATF, foram achados relevantes. No experimento 4 a diferença entre a 

prenhez à IATF entre inseminadores foi muito significativa, entretanto esse efeito não 

se manifestou sobre a prenhez final, sendo compensada pelos touros. Da mesma forma, 

no experimento 3 os tratamentos apresentaram diferenças em prenhez à IATF, mas não 

houve diferença em prenhez final, sendo compensada pelos touros usados em repasse. 

Esses efeitos na maioria das vezes confundem os resultados e passam despercebidos.  

A resposta reprodutiva mensurada (prenhe x vazia; parida x não parida) é 

binomial, mas influenciada por dezenas de fatores. Dentre eles destacam-se a complexa 

interrelação entre nutrição e reprodução, com seus efeitos sobre o eixo hipotalâmico-

hipofisário-gonadal. A garantia de um manejo nutricional adequado com obtenção de 

um peso mínimo crítico para as novilhas antes da estação de acasalamento e a obtenção 

de um escore de condição corporal mínimo ao parto irão contribuir significativamente 

para o aumento do desempenho reprodutivo de rebanhos.   

Portanto, uma visão sistêmica dos processos de produção e o entendimento de 

requisitos mínimos necessários são a condição básica para a obtenção de desempenho 

reprodutivo satisfatório, conforme o objetivo previamente estabelecido.  
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