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RESUMO 
 

Taxa de prenhez em vacas Nelore pós-parto, submetidas ou não a aplicação de 
eCG 2 dias antes e/ou 14 dias após a IATF 

 

O presente trabalho foi delineado com o intuito de identificar os efeitos da 

inclusão da Gonadotrofina Coriônica Equina (eCG) antes e após a IA em vacas de 

corte submetidas a protocolos de IATF e conduzido na Fazenda Rancho 60, 

pertencente ao Grupo Agropecuária Fazenda Brasil (Barra do Garças, MT, Brasil). 

Para tanto, 901 vacas Nelores multíparas com média de 44 dias pós-parto foram 

sincronizadas, inseminadas em tempo fixo utilizando-se três touros (Aberdeen 

Angus) e nove inseminadores. Além disso, as vacas foram monitoradas por exames 

ultrassonográficos e/ou colheitas de sangue até os 30 dias após a IA. Taxas de 

sincronização, prenhez aos 30 e 60 dias foram mensuradas e as amostras de 

sangue foram avaliadas quanto à concentração de progesterona sérica. Foram 

avaliados os efeitos da inclusão de 300 UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG) 

2 dias antes e/ou 14 dias depois da IA e posteriormente avaliou-se também a 

influência do grupo genético e sexo dos bezerros no desempenho reprodutivo. Em 

suma, o tratamento com eCG após a IA não melhorou a fertilidade em vacas Nelore 

pós-parto, entretanto pode-se observar um incremento nas taxas de ovulação, 

prenhez aos 60 dias e aumento nas concentrações séricas de P4 nos animais que 

receberam eCG no D8. Quanto à influência da progênie na fertilidade das mães 

conclui-se que pode haver uma relação entre o sexo e raça dos bezerros na 

concentração circulante de P4 das progenitoras, entretanto estas variáveis não 

influenciaram na fertilidade da vaca submetida à IATF no período pós-parto. 

Palavras Chave: Inseminação artificial em tempo fixo; Progesterona; Vacas pós-
parto; bezerros. 
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ABSTRACT 

 
Pregnancy rate in portpartum Nelore cows treated or not with eCG 2 days 

before and/or 14 days after TAI 

 

The present work was designed to identify the effects of a treatment with 

equine chorionic gonadotropin (eCG) before and post-AI in beef cows submitted to 

TAI protocols. The experiment was conducted at Rancho 60 Farm, belonging to 

Grupo Agropecuaria Fazenda Brasil (Barra do Garças, MT, Brazil). For this, 901 

multiparous Nellore cows with 44 days post-partum were synchronized, inseminated 

at fixed time using semen of three bulls (Angus). In addition, cows were monitored by 

ovarian ultrasonography and/or blood sampling until 30 days post AI. Ovulation rate, 

and pregnancy rates at 30 and 60 days were evaluated and blood samples were 

analyzed for serum progesterone concentration. The effects of treatment with 300 IU 

of eCG 2 days before and/or 14 days after AI were evaluated, as well as the 

influence of the breed and gender of their calves in the reproductive performance. In 

general, treatment with eCG after AI did not improve fertility in post-partum Nelore 

cows, however, it was detected an improvement in ovulation rate and pregnancy rate 

at 60 days and an increase in serum progesterone concentrations in cows that 

received eCG at Day 8. There was no effect of gender and breed of calves on fertility 

of the dams; however these variables influenced circulating progesterone post AI.  

 

Keywords: Timed artificial insemination, Progesterone, Suckled cows, calf. 
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1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1 Introdução 

 

A pecuária brasileira conta com o maior rebanho comercial do mundo, cerca 

de 212,8 milhões de cabeça, tendo sido publicado neste um aumento relativo a 1,6% 

ocorrido entre os anos de 2010 e 2011 (IBGE, 2012). Destes animais, 80% são de 

raça zebuína (Bos indicus) com maior prevalência da raça Nelore devido às 

características de rusticidade como resistência a ectoparasitas e às altas 

temperaturas (Anualpec, 2011). 

Além disso, o Brasil possui o segundo maior rebanho de bovinos do mundo 

estando atrás apenas da Índia e quanto à produção de carne ocupa a segunda 

posição no ranking atrás dos Estados Unidos (FAO, 2011), sendo então o segundo 

maior exportador mundial do produto (USDA, 2012). 

Embora a exportação de carne bovina pelo Brasil tenha apresentado queda 

desde 2008 (Anualpec, 2011), tem se discutido o aumento do consumo interno de 

alimentos no país nos últimos 20 anos, o que reflete consequentemente em maior 

consumo de produtos cárneos. Desta forma dá-se a necessidade de agregar novas 

estratégias aos sistemas de produção a fim de garantir uma produção eficiente. 

O termo “produtividade” no mercado da carne tem íntima relação com a 

eficiência reprodutiva, todavia algumas dificuldades ainda são encontradas na busca 

pela sistematização das atividades de cria em pecuária de corte, dentre elas a mão 

de obra resultando na tomada de medidas cada vez mais eficientes para o manejo 

dos rebanhos. Dentre estas medidas pode-se citar a utilização da inseminação 

artificial em tempo fixo (IATF), que permite um controle mais acurado da taxa de 

serviço das propriedades além do aumento do mérito genético do rebanho. 

Além de questões estruturais no manejo de uma propriedade com ênfase em 

produção de carne existem as dificuldades relacionadas à qualidade da matéria 

prima, ou seja, da vaca que conforme postulado por alguns autores deve produzir 

um bezerro de qualidade por ano enfrentando o cenário mencionado anteriormente 

(altas temperaturas, ecto e endoparasitas, baixa oferta de alimento). 

Sendo assim, deve-se entender que quando o objetivo é obter bons índices 

reprodutivos lançam-se alguns desafios ao produtor que só podem ser alcançados 

com a utilização de estratégias sanitárias, nutricionais e/ou hormonais visando 
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antecipar ao máximo o retorno à ciclidade após o parto aliado à manutenção de bom 

escore de condição corporal (ECC) e prevenção de enfermidades nos sistemas de 

cria. 

Tendo em vista que o anestro pós-parto, o status nutricional, a sanidade e a 

presença do bezerro (amamentação) são fatores que influenciam para o atraso no 

retorno a ciclicidade e podem também determinar falhas no desenvolvimento da 

gestação, agrega-se ao sistema de produção a utilização de biotecnologias 

reprodutivas e estratégias hormonais com o objetivo de favorecer a oferta. 

Neste contexto é necessária a busca de um amplo conhecimento a cerca dos 

modelos de produção modernos e particularmente dos mecanismos fisiológicos 

envolvidos na eficiência reprodutiva de vacas de cria para que se possa melhor 

adequar as tecnologias aos sistemas. 
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1.2 Revisão Bibliográfica 

1.2.1 Inseminação artificial em tempo fixo (IATF) 

 

A IA é a biotecnologia mais acessível aos pecuaristas, permitindo-lhes 

introduzir melhoramento genético em suas propriedades em um curto período 

(ASBIA, 2011), entretanto nos primórdios da sua utilização, um dos fatores limitantes 

da IA foi a necessidade de observação de cio, que se devia a diversos outros fatores 

entre eles a falta de mão de obra especializada e a dificuldade de identificação dos 

animais em estro (ASBIA, 2011). 

Embora alguns trabalhos tenham mostrado que a distribuição (Pinheiro, 

Barros et al., 1998) e duração (Mizuta, 2003) do estro em vacas Nelore seja um fator 

limitante para a detecção destes animais em cio, um estudo conduzido em nosso 

laboratório mostrou que a distribuição e duração do estro não diferem entre animais 

Bos taurus e Bos indicus (Bastos, Meschiatti et al., 2011). 

Entretanto, as técnicas para a sincronização do estro e ovulação não deixam 

de ser importantes, tendo em vista que possibilitam aumentar a taxa de serviço uma 

vez que permitem que a IA seja realizada em mais animais no início da estação de 

monta (Pursley, Mee et al., 1995; Baruselli, Marques et al., 2001) . 

Existe atualmente uma série de hormônios no mercado que permitem o 

controle do ciclo estral possibilitando a utilização da IATF (Bó, Baruselli et al., 2003; 

Baruselli, Reis et al., 2004) de forma bastante difundida, uma vez que os custos 

ficam praticamente diluídos com a venda do produto final, o bezerro. 

Para iniciar um protocolo de sincronização do estro e ovulação é necessário 

que se utilize uma estratégia para que todos os animais iniciem uma nova onda 

folicular em um primeiro momento (Burke, Mussard et al., 2003; Bastos, Surjus et al., 

2011), posteriormente é preciso sincronizar o crescimento folicular garantindo taxa 

de crescimento adequada e qualidade ovocitária e finalmente, o objetivo é induzir a 

ovulação (Mapletoft, Martinez et al., 2003; Martínez, Kastelic et al., 2007; Colazo, 

Kastelic et al., 2008) deste folículo dominante (FD) em um número maior de animais, 

garantindo o máximo número de vacas aptas a receber a inseminação e tornarem-se 

prenhes. 

É possível sincronizar a emergência de uma nova onda folicular de três 

formas comprovadamente eficientes: 1) utilizando benzoato de estradiol (BE) em 

associação com implante de progesterona (P4), promovendo assim a atresia do FD 
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presente no ovário e um consequente turnover de folículos (Burke, Mussard et al., 

2003; Martínez, Kastelic et al., 2007; Bastos, Surjus et al., 2011); 2) utilização de 

hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), promovendo a ovulação do FD e 

conseqüente recrutamento de um novo pool de folículos (Dejarnette, Day et al., 

2001); 3) ablação folicular que consiste na remoção mecânica do folículo dominante 

(revisado por Adams et al, 1994). 

Em nosso laboratório recentemente observou-se que a utilização de BE em 

associação com dispositivo intravaginal de liberação de P4 é eficiente em promover 

a atresia do FD com conseqüente emergência de nova onda folicular em vacas Bos 

taurus (Holandês) e Bos indicus (Nelore) de forma dose-dependente (1 mg: 3,0 ± 

0,3; 2 mg: 3,3 ± 0,1 e 4 mg: 3,8 ± 0,2 dias; P = 0,03; Bastos, Surjus et al., 2011) 

corroborando outros resultados em que se avaliou a eficiência do BE em promover o 

recrutamento folicular sem a influência do FD que foi removido antes do tratamento 

por meio de ablação (Burke, Mussard et al., 2003). 

O uso de dispositivos de P4 em protocolos tem se mostrado eficiente tendo 

em vista que, em concentrações suficientes é capaz de inibir a ovulação. Além disso, 

há um efeito específico da progesterona exógena no crescimento e regressão 

folicular (Adams, Matteri et al., 1992). 

Com o objetivo de melhorar as taxas de prenhez nas vacas em anestro pós-

parto foi sugerida a realização do desmame temporário em vacas de corte, que 

consiste em separar o bezerro da vaca por 48 horas a contar da retirada do 

dispositivo de P4 e aplicação da segunda dose de Prostaglandina F2 (PGF2) 

(Quintans, Vázquez et al., 2009). Contudo, é necessário que se disponha de uma 

área adequada para alocar os bezerros sem predispô-los a acidentes de manejo e 

doenças. 

Desta forma, estudos subsequentes relataram que a utilização de eCG no 

momento da retirada do dispositivo de P4 e aplicação de PGF2 apresentava efeitos 

similares aos do desmame temporário, sem apresentar limitações em função do 

manejo (Yavas e Walton, 2000a; Peres, Claro et al., 2009). 

Embora haja uma melhora nas taxas de prenhez no início da estação de 

monta quando se utilizam as técnicas de sincronização de estro e ovulação e 

subsequente IATF (Meneghetti, Sá Filho et al., 2009), têm sido delineados 

experimentos visando estudar as perdas gestacionais em vacas pós-parto (Binelli, 

Thatcher et al., 2001; Diskin e Morris, 2008; Aono et al., 2012, no prelo), oriundas de 
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causas infecciosas ou não infecciosas, que também constituem fatores limitantes à 

utilização da técnica. 

 

1.2.2 Fatores que influenciam as taxas de prenhez à IATF 

1.2.2.1 Anestro Pós-parto 

 

A condição anovulatória em vacas de corte é abordada de diferentes formas 

podendo ser considerada patológica ou fisiológica de acordo com o período em que 

é observada (Wiltbank, Gümen et al., 2002). Durante os primeiros dias pós-parto o 

estabelecimento das condições uterinas e da atividade do eixo hipotalâmico-

hipofisário-gonadal são fatores que determinam o anestro fisiológico pós-parto que 

se caracteriza por ter duração de 35 a 60 dias em vacas de corte (Yavas e Walton, 

2000b), tendo desta forma uma média de 80 a 85 dias para o estabelecimento de 

uma prenhez pós-parto (Yavas e Walton, 2000b). 

Considerando que a duração da gestação compreende um período de 280 

dias (Browning, Leite-Browning et al., 1995), respeitando esse intervalo de dias em 

aberto, as vacas estarão aptas em produzir, como de fato espera-se, um bezerro por 

ano. Entretanto, existem alguns fatores que determinam um aumento da duração 

deste período anovulatório pós-parto, dentre eles pode-se citar: nutrição, genética, 

amamentação, doenças reprodutivas (Randel, 1990; Short, Bellows et al., 1990; 

Browning, Leite-Browning et al., 1995). 

O anestro prolongado após o parto tem relação com a oferta de alimentos 

durante o fim da gestação (Randel, 1990), tendo em vista que o ECC conseqüente 

da qualidade e quantidade de alimentos disponível influencia a condição cíclica no 

pós-parto destes animais (Meneghetti e Vasconcelos, 2008; Butler, Atkinson et al., 

2011) por determinar além da perda de peso, diminuição do acúmulo de reservas 

energéticas, deficiências vitamínicas, protéicas e minerais (Randel, 1990; Short, 

Bellows et al., 1990). 

Embora seja feito um planejamento nutricional para o período pré e pós-parto 

de vacas de corte em criação extensiva, parte do período anovulatório pós-parto, 

como citado anteriormente, é também conseqüência do tempo que o sistema 

hipotalâmico-hipofisário necessita para recuperar os estoques hormonais a fim de re-

estabelecer a funcionalidade e permitir o crescimento folicular e conseqüente 
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ovulação, para o que parecem ser necessários 15 a 30 dias (Yavas e Walton, 

2000b). 

Outro fator determinante da duração da fase de anestro no pós-parto é a 

presença do bezerro em função da amamentação (Stevenson, Knoppel et al., 1994) 

que é comprovadamente identificada como potencializador do estímulo inibitório que 

a secreção do E2 exerce no hipotálamo sobre a liberação do hormônio liberador de 

gonadotrofinas (GnRH) (Williams e Griffith, 1995). 

Respeitando o período mínimo para o re-estabelecimento dos estoques 

hormonais que determinam a funcionalidade do sistema hipotalâmico-hipofisário é 

possível induzir uma condição cíclica aos animais utilizando-se dos protocolos de 

sincronização do estro e ovulação (Yavas e Walton, 2000a; Perry, Kojima et al., 

2002; Meneghetti, Sá Filho et al., 2009) e IATF sendo importante considerar que a 

ovulação proveniente da sincronização não garante que este animal se mantenha 

cíclico em caso de não ter ocorrido fecundação. 

Contudo, a IATF representa ferramenta eficiente em permitir aumentar a taxa 

de serviço ao início da estação de monta o que garante um maior percentual de 

animais prenhes neste período. 

 

1.2.2.2 Concentrações Hormonais 

 

As concentrações hormonais durante o protocolo de sincronização 

representam fator impactante na fertilidade e na manutenção da prenhez (Henricks, 

Lamond et al., 1971; Nogueira, Melo et al., 2004; Peres, Claro et al., 2009), tendo 

em vista que, durante o crescimento folicular, altas concentrações de P4 podem 

exercer efeito inibitório à liberação de gonadotrofinas (Adams et al., 1992; Bó, 

Baruselli et al., 2003; Colazo, Kastelic et al., 2008) e isso parece determinar uma 

diminuição na taxa de crescimento folicular. Por outro lado, concentrações muito 

baixas de P4 também neste período parecem não ser suficientes para inibir a 

frequência de pulsatilidade de LH a partir do desvio o que determina 

comprometimentos à qualidade ovocitária (Colazo, Kastelic et al., 2004). 

Além disso, há relatos de que as concentrações pré-ovulatórias de E2 podem 

influenciar a duração do CL após a ovulação determinando quando em baixas 

concentrações a ocorrência de ciclo estral curto (Sheffel, Pratt et al., 1982; Mann, 

Green et al., 2003). 
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Adicionalmente, concentrações séricas de P4 após a IATF também 

representam fator determinante na manutenção da prenhez (Binelli, Thatcher et al., 

2001; Funston, Lipsey et al., 2005; Stevenson, Portaluppi et al., 2007; Carter, Forde 

et al., 2008; Clemente, De La Fuente et al., 2009; Lonergan, 2011), tendo em vista a 

função de promover ambiente favorável à capacidade do embrião em alongar-se e 

secretar interferon-tau (IFN-; Clemente, De La Fuente et al., 2009). Algumas 

estratégias têm sido indicadas para proporcionar um aumento nas concentrações de 

P4 após a IA, seja por suplementação exógena (CIDR®; López-Gatius, Santolaria et 

al., 2004), ou estímulos para potencializar a produção endógena (hCG, GnRH; 

Funston, Lipsey et al., 2005) e apontam resultados positivos quanto ao 

desenvolvimento embrionário e a manutenção da prenhez. 

Desta forma sabe-se que é necessário propiciar um ambiente favorável no 

que diz respeito às concentrações de E2 e P4 durante o desenvolvimento folicular e 

após a IATF visando beneficiar o embrião e determinar menores perdas 

gestacionais. 

 

1.2.2.3 Mortalidade Embrionária Precoce 

 

A diminuição nas taxas de prenhez em animais submetidos à IA está 

relacionada à ocorrência de perdas embrionárias e fetais (Diskin e Morris, 2008) que 

têm sido relatadas por diversos estudos em rebanhos de corte (Aono, Cooke et al, 

2012 no prelo) e leite (Santos, Thatcher et al., 2004) como responsáveis por grandes 

perdas econômicas, tendo em vista que a maior parte da renda do setor de 

bovinocultura de corte é proveniente do número de bezerros nascidos e 

desmamados. 

Segundo o Committe on Reproductive Nomenclature (1972), o período de 

desenvolvimento embrionário compreende a fase de concepção até a diferenciação 

e se estabelece em 42 dias, de forma que o desenvolvimento fetal se estenderá 

deste momento até o nascimento do bezerro. 

Define-se mortalidade embrionária precoce como perdas ocorridas durante o 

período da gestação no qual espera-se que ocorra o reconhecimento materno da 

gestação (14-15 dias). Segundo Kastelic et al. (1991), a morte embrionária precoce 

atrasa em 3 dias a regressão do CL e o retorno ao estro permitindo considerá-las até 



 30 

os 24 dias de prenhez. Assim, perdas gestacionais tardias ocorrem entre os 24 e 42 

dias, quando se inicia o período de desenvolvimento fetal (Humblot, 2001). 

A ocorrência de perdas gestacionais é uma das causas para a diminuição da 

eficiência reprodutiva de vacas leiteiras secas ou em lactação e vacas de corte 

lactantes (Santos, Thatcher et al., 2004) o que pode ser relacionado em rebanhos 

leiteiros com a alta demanda energética e baixa disponibilidade de nutrientes ao qual 

estão expostas, e que se relaciona com a queda da energia disponível para as 

necessidades reprodutivas priorizando a produção leiteira (Short e Adams, 1988). 

Para que ocorra o reconhecimento materno da gestação é necessário que o 

embrião se desenvolva suficientemente e produza IFN- inibindo a cascata 

luteolítica; e a P4 é o hormônio chave para o desenvolvimento embrionário, uma vez 

que estimula a secreção endometrial de substâncias essenciais para o embrião 

(Mann, Lamming et al., 1999). 

A suplementação com P4 após a IATF tem sido descrita em diversos 

trabalhos como uma alternativa de assegurar maiores concentrações de P4 pós-

fecundação no útero garantindo dessa forma melhor aporte para o embrião. 

Os resultados reportados por estudos utilizando a suplementação com P4 

após a fecundação são variados. Mann, Lamming et al. (1999) relataram que a 

suplementação com P4 no intervalo entre 4 e 5 dias após a ovulação resultou em um 

amento na taxa de prenhez, no entanto, quando essa suplementação é iniciada 

posteriormente a esse período não foram relatadas melhorias. Em seguida, os 

mesmos autores encontraram uma relação entre o padrão específico de secreção de 

P4 e o desenvolvimento do embrião, demonstrando que a baixa qualidade 

embrionária está associada tanto com um atraso no aumento da P4 pós-ovulatória 

quanto com a baixa concentração de P4 subsequente (Mann e Lamming, 2001). 

A importância das concentrações de P4 durante o início do desenvolvimento 

embrionário também foi demonstrada por Carter, Forde et al. (2008) ao utilizar 

suplementação com dispositivo intravaginal de P4 em novilhas inseminadas 

observando um aumento na taxa de crescimento dos embriões colhidos no 13º dia 

de desenvolvimento (2,24  0,51 mm vs 1,15  0,16 mm) e no 16º dia (14,06  1,18 

cm vs 5,97  1,18 cm), nos grupos suplementados e não suplementados 

respectivamente. 
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Tendo em vista a influência das concentrações circulantes de P4 no 

desenvolvimento embrionário, pode-se traçar uma relação entre os índices de 

mortalidade embrionária no início da gestação e as baixas concentrações de P4 

neste período. Assim sendo, ferramentas que contribuem para potencializar a 

produção e secreção de P4 pelo CL após a ovulação podem resultar em menores 

índices de perdas gestacionais. 

 

1.2.3 Uso de eCG como estratégia para aumentar as taxas de prenhez à 

IATF 

1.2.3.1 Gonadotrofina Coriônica Equina 

 

Estudos conduzidos na década de 30 identificaram a presença de uma 

substância gonadotrófica no soro de éguas e outros equídeos prenhes (Cole e Hart, 

1930). Esta substância ficou conhecida como gonadotrofina sérica de éguas prenhes 

(PMSG), uma glicoproteína com peso molecular elevado. Em outro estudo, 

observou-se que esta gonadotrofina é produzida pelas células trofoblásticas dos 

cálices endometriais da égua (Allen e Moor, 1972) durante o primeiro trimestre da 

gestação (Matteri, Papkoff et al., 1986) e por isso foi denominada Gonadotrofina 

Coriônica Equina (eCG). 

A eCG possui duas subunidades: Subunidade , composta por 96 

aminoácidos e subunidade β, composta por 149 aminoácidos (Allen e Moor, 1972). É 

caracterizada por apresentar meia vida longa, ao redor de 40 horas, podendo ser 

encontrada no animal 10 dias após a aplicação (Papkoff, 1981). 

A característica mais importante da molécula de eCG é a existência de 

grande quantidade de carboidratos (aproximadamente 45% de sua massa) 

principalmente a N-acetil neuramina (ácido siálico), que está presente na subunidade 

β da molécula, e que confere a esta uma meia vida longa (Murphy e Martinuk, 1991). 

Para identificar a relação entre o ácido siálico presente na molécula e a sua 

meia vida, Martinuk, Manning et al. (1991), utilizaram uma enzima denominada 

neuraminidase para retirar diferentes porcentagens de ácido siálico da molécula de 

eCG e constataram que quando cerca de 80% do ácido siálico foi retirado da 

molécula, as concentrações circulantes de eCG já eram basais a partir de 1 hora 

após sua administração. Entretanto, no grupo controle, no qual não foi adicionada a 

enzima neuraminidase, altas concentrações circulantes de eCG estavam presentes 
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mesmo 120 horas após o tratamento com eCG exógeno. Desta forma, os autores 

puderam concluir que o ácido siálico tem papel determinante na degradação lenta da 

molécula de eCG, o que pode ser potencializado pelo fato de a eCG ser carregada 

negativamente, o que dificulta a sua filtração glomerular e aumenta ainda mais sua 

meia-vida (Legardinier, Cahoreau et al., 2005). 

Além disso, é sabido que a eCG possui ação similar a de LH e FSH, tendo 

sido demonstrado em várias espécies (Papkoff, 1981; Bravo, Tsutsui et al., 2006) e 

embora a afinidade da molécula pelos receptores de LH seja de 2% a 3%, a eCG 

pode causar a ovulação ou luteinização dos folículos quando em concentrações 

superiores às de LH, e desta forma há um conseqüente aumento das concentrações 

plasmáticas de P4 em equinos conforme descrito por alguns autores (Boeta e Zarco, 

2005). 

Em função desta característica, a eCG foi incluída, conforme descrito por 

Mapletoft, Steward et al. (2002), em protocolos de superestimulação ovariana em 

bovinos como substituinte ao FSH, por permitir a praticidade de se efetuar uma 

aplicação única. Entretanto, foram descritos alguns efeitos negativos relacionados à 

sua meia vida prolongada, que podem determinar falhas na ovulação e resposta 

superovulatória excessiva (Elsden, Nelson et al., 1978; Mapletoft, Steward et al., 

2002), além da produção de embriões de baixa qualidade (Boland, Crodby et al., 

1978; Critser, Rowe et al., 1978).  

Contudo, alguns trabalhos tem evidenciado o uso de eCG em protocolos de 

IATF com bons resultados (Dias, Wechsler et al., 2009; Peres, Claro et al., 2009; Sá 

Filho, Dias et al., 2010) e o uso de eCG em protocolos de IATF tem basicamente o 

propósito de favorecer maiores taxas de concepção, por aparentemente 

desempenhar um efeito positivo na qualidade do CL, principalmente para vacas em 

anestro pós-parto com bezerro ao pé e baixo ECC (Sá Filho, Ayres et al., 2010). 

Recentemente, tem sido descrito o uso desta gonadotrofina como tratamento 

para diminuir as perdas gestacionais, uma vez que é efetiva no aumento do diâmetro 

do folículo pré-ovulatório e consequentemente do CL resultante, proporcionando 

maiores concentrações plasmáticas de P4 e melhorando desta forma o 

desenvolvimento embrionário e a manutenção da prenhez (Baruselli, Madureira et 

al., 2004). 
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1.2.3.2 Uso de eCG em Protocolos de IATF 

 

Alguns estudos relatam que a eCG é capaz de aumentar a concentração de 

mRNA para a proteína STAR nos folículos (Pescador, Soumano et al., 1996; 

Soumano e Price, 1997) o que os torna mais esteroidogênicos (Soumano, Lussier et 

al., 1998). 

Além disso, têm sido descritas em estudos recentes as funções positivas do 

uso de eCG como ferramenta para aumentar a taxa de crescimento folicular (Sá 

Filho, Meneghetti et al., 2009), melhorar a secreção de P4 pelo CL 12 dias após a IA 

em vacas pós-parto (Marques, Reis et al., 2003) e novilhas utilizando implante 

auricular (Sá Filho, Ayres et al., 2010) ou dispositivo intravaginal liberador de P4 

(Peres, Claro et al., 2009). Em contrapartida, segundo Kastelic, Olson et al. (1999) e 

Pegorer, Ereno et al. (2011), a utilização de eCG não apresenta vantagens quando 

utilizada em vacas com bom ECC. Sendo assim, Dias et al. (2009) testaram o efeito 

das altas concentrações de P4 na taxa de concepção de novilhas Nelore. Para tanto 

utilizaram CIDR® de primeiro, segundo e terceiro uso e forneceram a 50% delas 300 

UI de eCG, tendo como efeito adicional do experimento a aplicação de PGF2 no 

dia 7 ou 9. Dentre os dados observados, notou-se um aumento na taxa de 

concepção em animais que receberam eCG e PGF2 no dia 9 em relação ao grupo 

não tratado (50% [23/46] vs 26,4% [14/53]) e, além disso, nos animais que 

receberam CIDR® de primeiro uso foi relatado um efeito positivo da aplicação de 

eCG nas taxas de concepção, tendo o grupo tratado 50% (18/36) em relação aos 

animais não tratados 21,9% (7/32). Foi sugerido, portanto, que embora o 

crescimento folicular tenha sido prejudicado pelas altas concentrações de P4, a eCG 

foi eficiente em aumentar o diâmetro folicular e do CL, melhorando as taxas de 

concepção. 

Em outro trabalho realizado por Sá Filho, Torres Jr et al. (2010), no qual 

também foram utilizadas novilhas Nelores, sincronizadas com implante auricular de 

liberação de Norgestomet e BE, recebendo 400 UI ou 0 UI de eCG, relatou-se um 

aumento no diâmetro do maior folículo no momento da IATF (10,6 ± 0,2 mm vs. 9,5 ± 

0,2 mm), na taxa de crescimento final do maior folículo (1,14 ± 0,1 mm vs. 0,64 ± 0,1 

mm/dia) e maiores taxas de ovulação para os animais que receberam 400 UI de 

eCG (94,4% [85/90]) em relação aos que não receberam (73,6% [64/87]). Além 

disso, houve um efeito positivo da eCG no diâmetro do CL no dia 15 (15,5 ± 0,3 mm 
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vs 13,8 ± 0,3 mm) e na concentração sérica de P4 5 dias depois da IATF (6,6 ± 1,0 

ng/mL vs. 3,6 ± 0,7 ng/mL). Embora tenha sido observado que a ausência do CL no 

dia do início do tratamento seja um fator limitante para o sucesso da IATF, o uso de 

eCG aumentou a taxa de prenhez por IA (50% [45/90] vs. 36,8% [32/87]). 

Estes efeitos da utilização de eCG em protocolos de IATF foram reforçados 

por Sá Filho, Torres-Júnior et al. (2010) em um estudo que teve como objetivo 

verificar a eficiência do tratamento com CIDR® durante 6 dias associado à PGF2 + 

48 h de desmame associado ou não a aplicação de eCG para sincronizar o estro em 

vacas Nelore primíparas lactantes com ECC entre 2,75 e 3,75. Foi observado que o 

percentual de vacas inseminadas e prenhes foi maior após 4 dias de serviço no 

grupo tratado (47,0%; 27,5%) do que no grupo controle (4,5%; 3,0%) e nas vacas 

com adição de eCG (50,9%; 29,4%) do que em vacas somente submetidas à 

remoção temporária de bezerros (39,4%; 23,7%). O autor não observou diferença 

significativa entre as doses de eCG utilizadas (200 e 400 UI) e o percentual de vacas 

inseminadas e prenhes no final dos 30 dias de serviço foi maior para o grupo tratado 

(53,3%; 37,2%) do que no grupo controle (35,3%; 21,4%). 

De acordo com os dados observados, a eCG tem apresentado efeito positivo 

em vacas em anestro e ainda segundo uma compilação de dados, em animais com 

condição corporal comprometida (≤ 2,5 na escala de 1 a 5) (Baruselli, Madureira et 

al., 2004). A eCG também aumenta taxa de ovulação e prenhez em animais que 

apresentam menor taxa de crescimento do FD devido à altas concentrações de P4 

ao final do tratamento de sincronização da ovulação (Baruselli, Reis et al., 2004; 

Marques, Sá Filho et al., 2005).  

Além disso, sabendo que altas concentrações de P4 circulantes estão por sua 

vez associadas ao desenvolvimento embrionário e à capacidade do concepto em 

secretar IFN- e aumentar as chances de reconhecimento materno da gestação 

(Mann, Lamming et al., 1999; Baruselli, Marques et al., 2001), e tendo observado o 

aumento relatado das concentrações de P4 em animais tratados com eCG em dias 

específicos do protocolo de sincronização, pode-se sugerir que a eCG seja uma 

ferramenta essencial para o aumento nas taxas de concepção. 

 

1.2.3.3 Uso de eCG após a IATF 
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Sabe-se que o período mais crítico da gestação corresponde à fase inicial, na 

qual a sobrevivência do embrião depende da P4 secretada pelo CL recentemente 

formado (Binelli, Thatcher et al., 2001). Desta forma um mecanismo potencializador 

da função luteal neste período contribuiria para a diminuição das perdas 

gestacionais, visto que a secreção de IFN- pelo embrião ocasionalmente pode ser 

insuficiente para estimular o reconhecimento materno da gestação (Mann, Lamming 

et al., 1999). 

Devido à sua capacidade luteotrófica (Papkoff, 1981), a eCG pode 

desempenhar neste período, a função de aumentar a capacidade deste CL através 

do estímulo às suas células luteínicas aumentando a produção de P4, o que está 

estreitamente relacionado com o aumento nas taxas de prenhez (Marques, Reis et 

al., 2003). 

Estudos publicados recentemente demonstraram um efeito positivo do uso de 

eCG após a IATF sobre a taxa de concepção em vacas leiteiras. Diaz et al. (2009) 

aplicaram 400 UI de eCG 22 dias após a IATF em vacas holandesas e observaram 

taxa de concepção de 49,3% para os animais tratados (34/69) e de 19,3% para o 

grupo controle (22/114). 

Similarmente, Bartolomé (2009) relatou um aumento na taxa de concepção 

nos animais que receberam 400 UI de eCG 22 dias após a IA em relação ao grupo 

controle (50,0% vs 33,3%, respectivamente) e uma redução nas perdas de prenhez 

entre os dias 29 e 45 no grupo tratado (7,5%) em relação ao grupo não tratado 

(21,4%). Concordando com estes resultados Cutaia et al. (2010) utilizando vacas 

mestiças (Bos taurus x Bos indicus), observaram um incremento na taxa de 

concepção nos animais que receberam 400 UI de eCG 14 dias após a IATF 

(47,2%[60/127]) em relação aos que não foram tratados (30,8% [41/133]). 

Em um outro estudo conduzido em nosso laboratório, utilizou-se 400 UI de 

eCG 7 dias após a TE em vacas Nelore não lactantes (n = 114), lactantes (n = 70; 40 

dias pós-parto) e novilhas cruzadas (n = 113) e não foi observado efeito positivo na 

taxa de concepção aos 30 (35,9 ± 5,5 vs. 33,5 ± 4,4; P>0,10) e 60 dias (27,6 ± 4,9 

vs. 26,7 ± 3,9; P > 0,10) nos animais que receberam (n = 127) em comparação aos 

que não receberam (n = 170) esse tratamento, respectivamente. 

Não há na literatura relatos do efeito da adição de eCG após a IATF em 

animais Bos indicus e tendo em vista a importância em se determinar alternativas 

para a diminuição destas perdas delineou-se o presente estudo para avaliar os 
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efeitos do uso de eCG 2 dias antes e 14 dias após a IA em vacas Nelores pós-parto 

sincronizadas com dispositivo intravaginal de P4 (DIB®, Syntex S.A, Argentina), com 

diferentes condições corporais, número de dias pós-parto, número de partos e 

ciclicidade. 
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2 EXPERIMENTO: TAXA DE PRENHEZ E CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE 

PROGESTERONA EM VACAS NELORE TRATADAS COM eCG ANTES E/OU 

APÓS INSEMINAÇÃO EM TEMPO FIXO 

 

Resumo 
 

O objetivo deste estudo foi de avaliar a taxa de prenhez ao protocolo de IATF 
com adição de gonadotrofina coriônica equina (eCG) 2 dias antes e/ou 14 dias 
depois da IA. Para tanto, 901 vacas Nelore receberam o seguinte protocolo de 
sincronização: no Dia -10 (D-10): dispositivo intravaginal contendo 1 g de P4 (DIB®, 
Syntex S.A, Argentina), 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Syntex S.A, 
Argentina) e 12,5 mg de dinoprost trometamina (PGF2α, Lutalyse®, Pfizer Saúde 
Animal); no Dia -2 (D-2): o dispositivo intravaginal foi removido, e foi feita uma 
segunda aplicação de 12,5 mg de PGF2α e 0,8 mg de cipionato de estradiol (ECP®, 
Pfizer Saúde Animal); no Dia 0 a IA foi realizada. No dia 14, as vacas foram 
aleatoriamente distribuídas para receber 0 ou 300 UI de eCG, em um esquema 

fatorial 2 x 2. Os dados foram analisados por meio do PROC GLIMMIX do SAS. O 
tratamento com eCG no Dia -2 resultou em maior taxa de ovulação (90,7 % vs 
79,9%; P<0,0001) e maior taxa de prenhez por inseminação aos 60 dias (39,6% vs 
34,1%; P=0,09), porém não influenciou a taxa de prenhez por inseminação aos 30 
dias (41,3% vs 37,1%; P=0,21) em comparação com o grupo Controle. 
Concentrações séricas de P4 nos Dias 7, 14 e 30 do experimento foram maiores em 
vacas tratadas com 300 UI de eCG no D-2. Não houve efeito do tratamento com 
eCG 14 dias após a IA na taxa de concepção, apesar de ter promovido um aumento 
nas concentrações de P4 nas vacas prenhes no D30. Em conclusão, o tratamento 
com eCG após a IA não melhorou a fertilidade em vacas Nelore pós-parto, 
entretanto pode-se observar um incremento nas taxas de ovulação, prenhez aos 60 
dias e aumento nas concentrações séricas de P4 nos animais que receberam eCG 
no D-2. 
 
Palavras Chave: Inseminação artificial em tempo fixo; Progesterona; Vacas pós-
parto. 
 

Abstract 
 

The aim of this study was to evaluate the pregnancy rate (PR) in a timed 
artificial insemination (TAI) program with the addition of equine chorionic 
gonadotropin (eCG) 2 days before and/or 14 days after AI. For this purpose, 901 
Nellore cows received the following synchronization protocol: Day -10: intravaginal 
progesterone (P4) device (DIB®), 2 mg of estradiol benzoate and 12.5 mg of 
dinoprost tromethamine; Day -2: 12.5 mg of dinoprost, 0.8 mg of estradiol cypionate, 
DIB® withdrawal, and were randomly assigned to either receive 0 or 300 IU of eCG; 
Day 0: TAI. On Day 14, cows were randomly assigned to either receive 0 or 300 IU of 
eCG, in a two by two factorial design. Data were analyzed using PROC GLIMMIX of 
SAS®. The eCG treatment on Day -2, resulted in higher ovulation rate (90.7% vs. 
79.9%; P < 0.001) and pregnancy by AI on Day 60 (39.6% vs. 34.1%; P < 0.09), but 
similar pregnancies by AI at Day 30 (41.3% vs. 37.1%; P = 0.21) in comparison to the 
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control group. Serum P4 concentrations on Days 7, 14 and 30 of experiment were 
higher in cows treated with 300 IU of eCG on D-2. There was no effect of eCG 14 
days after AI on conception, despite the fact that treatment with 300 IU of eCG on 
Day 14 increased P4 concentrations in pregnant cows on Day 30. In conclusion, eCG 
treatment post AI did not improve fertility in early postpartum Nellore cows. However, 
there was an improvement in ovulation rates, pregnancy rates on Day 60 and 
increased circulating P4 concentrations in cows that received eCG on Day -2 of the 
protocol. 

Keywords: Timed artificial insemination, Progesterone, Suckled cows. 

 

2.1 Introdução 

 

Diversos estudos reportaram melhor fertilidade em animais recebendo 

gonadotrofina coriônica equina (eCG) em programas de IATF (Yavas e Walton, 

2000a; Peres, Claro et al., 2009) e TETF (Baruselli, Ferreira et al., 2010; Mattos, 

Bastos et al., 2011). Alguns dados na literatura mencionam que maiores 

concentrações séricas de P4 depois da IA determinam uma maior capacidade de 

expansão e alongamento do embrião (Mann, Fray et al., 2006; Lonergan, 2011). Em 

um outro estudo foi observado que as taxas de prenhez em vacas Bos indicus foram 

afetadas pelo tratamento com 400 UI de eCG (54,3% vs. 41,6%; Sá Filho, 

Meneghetti et al., 2009). Posteriormente, demonstrou-se que as taxas de ovulação 

(72,4% vs. 90,0%) e prenhez (37,5% vs. 50,8%) bem como as concentrações 

séricas de P4 (3,24% ± 0,14 ng/mL vs. 4,55 ± 0,14 ng/mL) foram afetadas 

positivamente pelo uso de 300 UI de eCG (Peres, Claro et al., 2009). 

Sá filho, Ayres et al. (2010) mostraram que em vacas de corte em lactação 

(134,5 ± 2,3 dias pós-parto) o uso de 400 UI de eCG no momento da remoção do 

dispositivo em um protocolo baseado na utilização de E2 e P4 aumentou o diâmetro 

do FD (11,4 ± 0,6 vs. 9,3 ± 0,7 mm; P = 0,03) bem como a taxa de ovulação (80,8% 

vs. 50%; P=0,02) e taxa de prenhez (51,7% vs. 33,8%; P = 0,002). Da mesma forma, 

em um outro estudo utilizando novilhas Nelores o uso de 300 UI de eCG no 

momento da retirada do DIB® aumentou as taxas de ovulação (70,7% vs. 67,0%) e 

prenhez (41,5% vs. 39,0%; Pegorer, Ereno et al., 2011). Entretanto, em vacas 

Nelores pós-parto, a taxa de prenhez não foi afetada pelo uso de eCG quando 

associada a um bom ECC (≥3,0; 54,3% vs. 50,0%; Pinheiro, Souza et al., 2009) o 

que corroborou resultados recentes (Butler, Atkinson et al., 2011). 
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Estes relatos são baseados em achados científicos provenientes de estudos 

que mostram que 2400 UI eCG fornecido no Dia 9 do ciclo estral é capaz de 

aumentar as concentrações de estradiol e progesterona 4 horas após o fornecimento 

(Soumano, Silversides et al., 1996), provavelmente devido à atividade de LH 

(Humphrey, Murphy et al., 1979), que determina um folículo com maior diâmetro e 

desta forma um CL com maior volume (Sartori, Rosa et al., 2002), o que explica 

maiores concentrações de P4 (Peres, Claro et al., 2009). 

Posteriormente, alguns experimentos alertaram ao fato de que quando a eCG 

é utilizada 14 dias depois da IA, no período caracterizado como crítico para o 

desenvolvimento embrionário (Binelli, Thatcher et al., 2001), pode-se observar um 

aumento na taxa de prenhez (Cutaia, Ramos et al., 2010). 

Paralelamente, foi demonstrada a existência de receptores de LH (LHr) no CL 

de bovinos (células luteais pequenas; Mamluk, Chen et al., 1998), o que poderia ser 

um indício da passividade do CL à superestimulação exógena. Contudo, também 

tem sido discutida a ausência da ação direta da eCG (LH/FSH) em células luteais 

(grandes e pequenas) (Soumano, Lussier et al., 1998). Sendo assim, o potencial da 

eCG em aumentar a capacidade esteroidogênica do CL não está totalmente 

elucidado. 

 

2.2 Objetivo 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da aplicação de 300 UI de eCG 2 

dias antes e 14 dias após a IA, nas taxas de ovulação, prenhez/IA, prenhez por 

ovulação (prenhez/ovulação), índice de perda gestacional e concentrações 

plasmáticas de P4 após IA em vacas Nelores pós-parto. 

 

2.3 Hipóteses 

 

 A aplicação de eCG 2 dias antes da IA (D8) aumenta a taxa de ovulação em 

vacas com baixo ECC; 

 A aplicação de eCG 2 dias antes da IA (D8) aumenta a taxa de prenhez/IA e 

prenhez/ovulação aos 30 e 60 dias; 
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 A aplicação de eCG 2 dias antes da IA (D8) aumenta as concentrações de P4 

sérica 7 e 14 dias após a IA; 

 A aplicação de eCG 14 dias após a IA (D24) aumenta as taxas de 

prenhez/ovulação aos 30 e 60 dias em vacas com baixo ECC e acíclicas; 

 A aplicação de eCG 14 dias  após a IA (D24) aumenta as concentrações 

séricas de P4, 30 dias após a IA. 

 

2.4 Material e Métodos 

 

2.4.1 Vacas e tratamentos 

 

Foram utilizadas vacas Nelores multíparas (n = 901) com ECC de 3,03 ± 0,05 

(escala de 1 a 5; Houghton, Lemenager et al., 1990) e 44,6 ± 2,06 dias pós-parto. As 

vacas pertencem a uma fazenda comercial no estado do Mato Grosso, Brasil e 

foram mantidas a pasto (Brachiaria brizantha) com acesso ad libitum à água e 

suplemento mineral. 

No Dia -10 (D-10) as vacas receberam um dispositivo de liberação de P4 

(DIB®, Syntex S.A, Argentina), 2 mg de BE (Gonadiol®, i.m, Syntex S.A) e 12,5 mg 

de dinoprost trometamina (Lutalyse ®, i.m, Pfizer Saúde Animal, Brasil); no Dia -2 

(D-2) o dispositivo foi removido e foram administrados 12,5 mg de dinoprost 

trometamina e 0,8 mg de cipionato de estradiol (E.C.P®, i.m, Pfizer Saúde Animal, 

Brasil). No Dia 0 (D0) a IA foi realizada utilizando-se sêmen congelado proveniente 

de três touros Angus e quatro técnicos distribuídos aleatoriamente aos tratamentos 

(Figura 1). Foram utilizados DIBs novos e previamente utilizados por 8 e 16 dias. 

As vacas foram aleatoriamente distribuídas para receber 0 ou 300 UI de eCG 

(0 mL; 1,5 mL de Novormon®, Syntex S.A, Argentina) no D-2, e para receber 0 ou 

300 UI de eCG 14 dias após a IA (D14) em um esquema fatorial 2 x 2. Assim os 

grupos experimentais foram: 0 UI de eCG nos D-2 e D14 (Controle; n = 223), 300 UI 

de eCG no D-2 (eCG -2; n = 227), 300 UI de eCG no D14 (eCG 14; n = 228), e 300 

UI de eCG nos D-2 e D14 (eCG -2 e 14; n = 223). 

Durante o período experimental, os ovários das vacas foram avaliados por 

ultrassonografia, com transdutor multifrequencial (Mindray – 2200VET DP; Shenzhen 

Mindray Bio-Medical Eletronics Co, China) nos Dias -10 e 7, para avaliar a presença 
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de CL. O diagnóstico de prenhez foi realizado também por ultrassonografia transretal 

nos dias 30 e 60 após a IA (Figura 1). 

 

Figura 1 - Protocolo de Sincronização da Ovulação - (*) Somente dos animais prenhes. 

 

2.4.2 Colheitas de sangue e dosagem hormonal 

 

Colheitas de sangue foram realizadas nos Dias 7 e 14 em todos os animais e 

no D30 somente nas vacas diagnosticadas como prenhes (Figura 1) por punção de 

vaso coccígeo em tubos vacutainer (Becton Dickinson Co., Franklin Lakes, NJ, 

USA). Imediatamente após as colheitas, os tubos foram armazenados em recipiente 

com gelo, mantidos a 4ºC por 12 horas e centrifugados a 1500 x g por 15 minutos 

em temperatura ambiente. 

Posteriormente, a porção sérica das amostras foi removida e armazenada a -

20ºC e as concentrações de P4 foram determinadas por radioimunoensaio com 

leitura em fase sólida de acordo com o protocolo Coat-A-Count Progesterona 

(Siemens, Los Angeles CA, USA). O coeficiente de variação intra-ensaio foi de 

1,52% e a sensibilidade para o ensaio foi de 0,01 ng/mL. 

 

2.5 Análise estatística 

 

Para este estudo, o delineamento experimental foi do tipo inteiramente ao 

acaso com arranjo fatorial (2x2) e os dados foram analisados utilizando o Programa 

SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). Uma análise inicial foi feita, utilizando-se 

do procedimento ANOVA, para assegurar a ausência de diferença na distribuição 

dos animais entre os tratamentos para DPP e ECC (Tabela 1). Foram considerados 

somente os dados que satisfizeram o critério de convergência. 
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Variáveis binomiais e contínuas foram analisadas pelo procedimento 

GLIMMIX. Os efeitos de tratamento, número de usos do dispositivo de P4 (DIB®), 

lote, técnico de inseminação e touro (sêmen), bem como o ECC e DPP (co-

variáveis) e interações apropriadas foram consideradas nos modelos preliminares. 

Para analisar a variável taxa de ovulação (vacas que apresentaram CL 7 dias 

depois da IA) foram incluídos no modelo final os efeitos de tratamento (ex. eCG no 

D-2) e ECC (co-variável). Posteriormente foi calcula a taxa de prenhez por animais 

inseminados (Prenhez/IA) e taxa de prenhez por animais que ovularam ao protocolo 

(Prenhez/ovulação). 

Além das co-variáveis mencionadas, para a análise das variáveis taxa de 

sincronização, taxas de prenhez por vacas inseminadas e por vacas que ovularam 

ao protocolo (30 e 60 dias) bem como das concentrações de P4 após a IA foi 

incluído no modelo o efeito do número de usos do DIB® (dispositivo intravaginal 

liberador de P4; novo e previamente utilizado por 8 ou 16 dias). 

A probabilidade de ovulação foi avaliada também de acordo com o ECC por 

tratamento. Adicionalmente a probabilidade de prenhez e concepção por não terem 

sido influenciadas pelo tratamento também foram avaliadas de acordo com o ECC e 

concentração de P4 nos dias 7 e 14 depois da IA. Os valores de slope e intercept de 

acordo com a probabilidade máximo de concepção foram gerados e os gráficos 

foram construídos de acordo com a equação de probabilidade: = (e logistic equation) / (1 

+ logistic equation). 
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2.6 Resultados 

2.6.1 Taxas de ovulação, prenhez (30 e 60 dias) e perdas gestacionais 

 

A distribuição dos animais entre os tratamentos foi assegurada pela 

aleatorização dos tratamentos no início do período experimental quanto a ECC e 

DPP (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos animais de acordo com ECC e DPP no início do período 
experimental. 

Efeitos Principais ECC EP DPP EP 

0 UI eCG -2                                  

300 UI eCG -2 

3,03 

3,02 
± 0,05 

44,54 

44,14 
± 2,06 

0 UI eCG 14 

300 UI eCG 14 

3,01 

3,04 
± 0,05 

44,41 

44,26 
± 2,06 

 

Tratamentos 
    

eCG -2 0 UI / eCG 14 0 UI 

eCG -2 0 UI / eCG 14 300 UI 

eCG -2 300 UI / eCG 14 0 UI 

eCG -2 300 UI / eCG 14 300 UI 

3,03 

3,06 

3,03 

3,02 

± 0,05 

44,65 

44,42 

44,18 

44,09 

± 2,06 

 

Houve um efeito positivo do tratamento com eCG no D-2 na taxa de ovulação 

(P = 0,0001). Vacas que receberam 300 UI de eCG no D-2 tiveram maior taxa de 

ovulação em comparação àquelas que não receberam (Tabela 2). 

O tratamento com eCG no D-2 não teve efeito sob as taxas de prenhez/IA e 

prenhez por ovulação aos 30 dias (Tabela 2). Entretanto, vacas tratadas com 300 UI 

de eCG no D-2 tiveram maior taxa de prenhez por inseminação aos 60 dias, muito 

embora tenham apresentado perda de prenhez igual à de vacas não tratadas 

(Tabela 3). Apesar disso, não houve diferença entre os grupos experimentais na taxa 

de prenhez/ovulação, quando se comparou a prenhez das vacas que apresentaram 

CL 7 dias após a IA. 
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Tabela 2 - Média dos quadrados mínimos  erro padrão das taxas de ovulação, 
prenhez/IA e prenhez/ovulação aos 30 dias de acordo com os 
tratamentos. 

 
Ovulação, 

% ± EP 

(n/n)1 

Prenhez/IA aos 

30 dias, % ± EP 

(n/n)2 

Prenhez/ovulação 

aos 30 dias, 

% ± EP 

(n/ovuladas)3 

Efeitos Principais    

0 UI eCG no D-2 79,0  2,04a 

(353/446) 

37,1  6,51 

(176/451) 

47,8  2,51 

(176/353) 

300 UI eCG no D-2 90,0  2,04b 

(397/441) 

41,3  6,73 

(192/450) 

49,6  2,66 

(192/397) 

0 UI eCG no D14 - 39,0  6,63 

(185/450) 

49,0 ± 4,64 

(185/353) 

300 UI eCG D14 - 38,5  6,63 

(183/451) 

44,7 ± 4,67 

(183/397) 

Tratamentos    

0 UI eCG -2/0 UI eCG 14 - 37,5  6,95 

(86/223) 

49,6 ± 5,49 

(86/170) 

300 UI eCG -2/0 UI eCG 14 - 42,4  7,10 

(99/227) 

48,5 ± 5,25 

(99/198) 

0 UI eCG -2/300 UI eCG 14 - 36,8  6,87 

(90/228) 

45,7 ± 5,42 

(89/183) 

300 UI eCG -2/300 UI eCG14 - 40,3  7,17 

(93/223) 

43,6 ± 5,28 

(91/199) 

a,bP < 0,10. 

1Dos animais sincronizados, alguns não foram avaliados 7 dias após a IA 

quanto à presença de CL. 

2Percentual de vacas prenhes das que foram inseminadas; 

3Percentual de vacas prenhes das que ovularam. 
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Tabela 3 - Média dos quadrados mínimos ± erro padrão dos índices de perdas 
gestacionais e taxas de prenhez/IA e prenhez/ovulação aos 60 dias de 
acordo com os tratamentos. 

 Perdas 

Gestacionais 

entre 30 e 60 

dias % ± EP  

Prenhez/IA 

aos 60 dias % 

± EP (n/n)1 

Prenhez/ovulação 

aos 60 dias, 

% ± EP 

(n/ovuladas)2 

Efeitos Principais    

0 UI eCG no D-2 7,1 ± 2,96 

(13/176) 

34,1  6,16a 

(163/451) 

43,4 ± 4,45 

(163/353) 

300 UI eCG no D-2 3,7 ± 1,92 

(7/192) 

39,6  6,51b 

(185/450) 

43,9 ± 4,37 

(185/397)  

0 UI eCG no D14 5,9 ± 2,68 

(12/185) 

37,0  6,33 

(173/450) 

45,1 ± 4,40 

(173/368) 

300 UI eCG D14 4,5 ± 2,17 

(8/183) 

36,6  6,37 

(175/451) 

42,2 ± 4,42 

(175/382) 

Tratamentos    

0 UI eCG -2/0 UI eCG 14 - 33,3  6,51 

(77/223) 

43,7 ± 5,24 

(77/170) 

300 UI eCG -2/0 UI eCG 14 - 40,8  6,91 

(96/227) 

46,6 ± 5,06 

(96/183) 

0 UI eCG -2/300 UI eCG 14 - 34,9  6,61 

(86/228) 

43,2 ± 5,19 

(86/198) 

300 UI eCG -2/300 UI eCG14 - 38,3  6,95 

(89/223) 

41,3 ± 5,05 

(89/199) 

a,bP < 0,10. 

1Percentual de vacas prenhes das que foram inseminadas; 

2Percentual de vacas prenhes das que ovularam. 
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Tabela 4 – Análise descritiva (média aritmética ± desvio padrão) das taxas de 

ovulação, prenhez aos 30 e 60 dias de acordo com o uso do DIB® 
paralelo aos lotes experimentais. 

 Perda do 

Implante, 

%DP 

(n/n)1 

Ovulação, 

%DP (n/n)1 

Prenhez/IA aos 

30 dias, %DP 

(n/n)2 

Prenhez/IA aos 

60 dias %DP 

(n/n)3 

DIB® 1º uso 

(Lotes 1, 2 e 3) 

1,81 ± 1,34 

(6/331) 

86,1  3,46 

(280/325) 

42, 1  4,94 

(139/331) 

40,5  4,92 

(134/331) 

DIB® 2º uso 

(Lotes 4, 5, 6 e 9) 

2,13 ± 1,45 

(6/282) 

84,6 3,62 

(236/279) 

45,7  4,99 

(129/282) 

43,6  4,97 

(123/282) 

DIB® 3º uso 

(Lotes 6, 7, 8 e 9) 

4,17 ± 2,0 

(12/288) 

82,7  3,80 

(234/283) 

34,7  4,77 

(100/288) 

31,6  4,66 

(91/288) 

a,bP < 0,05. 

1Dos animais sincronizados, alguns não foram avaliados 7 dias após a IA 

quanto à presença de CL. 

2 Percentual de vacas prenhes das que foram inseminadas; 

3 Percentual de vacas prenhes das que ovularam. 

 

Para os 901 animais utilizados neste experimento o ECC médio foi de 3,03 ± 

0,05 e apenas 9,66% (n = 87) tiveram ECC menor que 2,75, entretanto houve um 

efeito do ECC na probabilidade de ovulação, onde vacas com maior ECC no início 

do protocolo apresentaram maior ovulação (P = 0,0001; Figura 2) e tiveram maior 

taxa de prenhez/IA aos 30 (P = 0,0009; Figura 3a) e 60 (P = 0,0009; Figura 3b) dias, 

bem como prenhez/ovulação aos 30 (P=0,0126;  
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Figura 4a) e 60 (P=0,0111;  
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Figura 4b) dias, independente do tratamento com eCG, em relação às vacas 

com menor ECC. 
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Figura 2 – Efeito do ECC (P = 0,0001) no início do protocolo de IATF sob a 
probabilidade de ovulação em vacas que receberam 0 UI e 300 UI de 
eCG no D-2 (79,0 ± 2,04 % vs 90,0 ± 2,04 respectivamente; P < 0,0001). 

 

 

Figura 3 – Efeito do ECC sob a probabilidade de prenhez/IA aos 30 dias (a; P = 
0,0009) e probabilidade de prenhez aos 60 dias (b; P = 0,0009) em vacas 
que receberam 0 UI ou 300 UI de eCG no D-2 aos 30 (P = 0,2085) e aos 
60 dias (P = 0,0936). 
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Figura 4 – Efeito do ECC e probabilidade de prenhez/ovulação aos 30 (a; P=0,0126) 
e probabilidade de prenhez/ovulação aso 60 dias (b; P=0111) dentro de cada 
tratamento. 

 

2.6.2 Concentrações séricas de P4 após IA 
 

O tratamento com eCG no D-2 resultou em maiores concentrações séricas de 

P4 nos Dias 7 (0 UI: 3,8  0,75 ng/mL; 300 UI: 5,4  0,76 ng/mL; P < 0,0001), 14 (0 

UI: 5,6  1,24 ng/mL; 300 UI: 8,2  1,27 ng/mL; P = 0,0006) e 30 (0 UI: 11,0  1,05 

ng/mL; 300 UI: 12,0  1,03 ng/mL; P = 0,035) depois da IA (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Concentração sérica de progesterona 7 (D7; n = 113; P<0,0001), 14 (D14; 
n = 113; P = 0,0006) e 30 (D30; n = 218; P = 0,035) dias após a IA em 
vacas tratadas ou não com 300 UI de eCG no D-2. *P < 0,05. 

 

* 

* 

* 
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Embora não tenha sido observado efeito da aplicação de eCG após a IA na 

taxa de prenhez/IA, as concentrações séricas de P4 nas vacas prenhes foram 

maiores nos animais tratados com eCG (n = 57) 14 dias depois da IA do que 

naquelas que não receberam eCG (n = 56) naquele momento (0 UI: 11,0  1,04 

ng/mL; 300 UI: 12,0  1,03 ng/mL, respectivamente; P = 0,035). 

Além disso, houve um efeito linear das concentrações de P4 no D7 (P = 0,193; 

Figura 6) e 14 (P = 0,03; Erro! Fonte de referência não encontrada.) sobre as 

taxas de prenhez/ovulação aos 30 dias, em que vacas que ovularam ao final do 

protocolo e apresentaram maiores concentrações de P4 tiveram maior probabilidade 

de se tornarem prenhes. 

 

Figura 6  - Efeito da concentração sérica de P4 7 dias após a IA (D7) e probabilidade 
de prenhez/ovulação aos 30 dias pós IA em vacas Nelore pós parto (P = 
0,066; n = 94). 
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Figura 7 - Efeito da concentração sérica de P4 7 dias após a IA (D7) e probabilidade 
de prenhez/ovulação aos 60 dias pós IA em vacas Nelore pós parto (P = 
0,066; n = 94). 

 

2.7 Discussão 

 

Vacas que receberam eCG no momento da remoção do DIB®, tiveram maior 

taxa de ovulação (Tabela 2), corroborando dados de outros estudos em novilhas 

(Peres, Claro et al., 2009; Sá Filho, Torres-Júnior et al., 2010) e vacas (Sá Filho, 

Ayres et al., 2010) que relacionaram positivamente o diâmetro folicular com a 

probabilidade de ovulação. Estudos prévios sugerem que a eCG estimula o 

desenvolvimento folicular por ter afinidade pelos receptores de LH (Humphrey, 

Murphy et al., 1979), o que pode determinar maior diâmetro folicular  quando se 

utilizou este tratamento (Sá Filho, Torres-Júnior et al., 2010). 

Em contrapartida, vacas que receberam eCG no D-2 do protocolo de 

sincronização apresentaram taxas de prenhez/IA e prenhez/ovulação aos 30 dias 

iguais àquelas que não receberam, o que leva a entender que o benefício do uso da 

eCG foi em função do aumento do número de animais que ovularam ao protocolo. 

Isto pode ser reforçado pelo fato de que também não foi observado efeito desse 

tratamento na taxa de prenhez/ovulação aos 60 dias, mesmo que a taxa de 

prenhez/IA neste momento tenha sido maior para as vacas tratadas.  
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Desta forma, os efeitos da utilização da eCG nas taxas de prenhez/ovulação 

em vacas Nelore têm sido bastante controversos, tendo em vista que a eficácia 

deste tratamento tem se limitado a vacas com baixo ECC (Baruselli, Reis et al., 

2004), não cíclicas (Baruselli, Marques et al., 2001) e vacas primíparas (Small, 

Colazo et al., 2009). Foi observada uma relação entre o ECC e as taxas de ovulação 

e prenhez/IA, porém este efeito se deu de forma independente do tratamento com 

eCG, confirmando a relação entre a condição nutricional e a eficiência reprodutiva 

(Diskin, Mackey et al., 2003; Funston, Summers et al., 2011). A ausência de 

interação entre as variáveis ECC e tratamento com eCG contraria alguns estudos 

que relataram efeito do tratamento com eCG na indução da ovulação em Bos indicus 

com baixo ECC (2,5), resultando em maior taxa de prenhez (55,4% vs. 40,7%) 

(Baruselli, Madureira et al., 2004) o que também ocorreu em Bos taurus (Souza, 

Viechnieski et al., 2009). 

Contudo, vacas que receberam 300 UI de eCG no D-2 do protocolo, 

apresentaram maiores concentrações séricas de P4 no D7 e D14, evidenciando a 

relação entre diâmetro do folículo ovulatório, volume do CL e consequente produção 

de P4 (Vasconcelos, Sartori et al., 2001; Sartori, Rosa et al., 2002; Peres, Claro et 

al., 2009). O provável mecanismo pelo qual folículos maiores resultam em maior 

concentração de P4 é devido ao maior número de células da granulosa em função 

do estímulo gonadotrófico (Kuran, Hutchinson et al., 1996) que resultam em maior 

número de células luteais grandes responsáveis pela maior parte da síntese de P4 

no diestro subseqüente (Baruselli, Reis et al., 2004). 

Neste contexto, tem sido observado um efeito positivo da P4 no início do 

desenvolvimento embrionário (López-Gatius, Santolaria et al., 2004, Mann, Fray et 

al., 2006; Clemente, De La Fuente et al., 2009) que reflete em aumento na taxa de 

prenhez aos 30 e 60 dias em consequência de menor perda gestacional. Vacas 

recebendo eCG no D-2 apresentaram taxa de perda gestacional igual à de vacas 

que não receberam esse tratamento, entretanto, as concentrações de P4 foram 

positivamente relacionadas com a taxa de prenhez/ovulação aos 30 e 60 dias. 

Estudos recentes têm demonstrado que o tratamento com eCG próximo do 

momento do reconhecimento materno da prenhez (aproximadamente 14 ou 15 dias 

após a IA) resultou em maior taxa de prenhez aos 30 dias em vacas cruzadas 

(Cutaia, Ramos et al., 2010). Em um estudo similar (Nuñez, Castro et al., 2011) o 

uso da eCG 2 dias antes e 14 dias após a IA resultou em maior taxa de prenhez em 
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vacas multíparas (0 UI: 43,1% [31/72]a; 400 UI 2 dias antes da IA: 62,5% [45/72]b; 

400 UI 14 dias depois da IA: 55,8% [43/77]ab; 400 UI 2 dias antes da IA e 14 dias 

após a IA: 82,9% [63/76]c) e novilhas pré-púberes (0 UI: 36,9% [66/179]a; 400 UI 2 

dias antes da IA: 46,9% [83/177]b; 400 UI 14 dias após a IA: 39,0% [64/164]ab; 400 

UI 2 dias antes e 14 dias após a IA: 46,8% [79/169]b) submetidas à IATF. 

Nas vacas utilizadas neste experimento não foi encontrado efeito do 

tratamento com eCG após a IA para as taxas de prenhez aos 30 e 60 dias e perdas 

gestacionais, corroborando dados do nosso laboratório em que o uso de eCG 7 dias 

após a TETF não aumentou a taxa de prenhez em novilhas e vacas secas (Mattos, 

Bastos et al., 2011). 

Talvez, os resultados deste estudo, no que diz respeito à utilização da eCG 

14 dias após a IA, tenham sido contraditórios aos outros estudos por terem sido 

utilizadas vacas zebuínas, que mesmo apresentando menor CL em relação às vacas 

taurinas, apresentam maiores concentrações circulantes de P4 (Sartori, Bastos et 

al., 2010). Provavelmente para Bos indicus, a concentração de P4 após a IA não 

represente um fator tão limitante para o sucesso da prenhez como o que tem sido 

relatado em vacas leiteiras (Bos taurus) (Wiltbank, Sartori et., 2011). 

Finalmente, a maior concentração periférica de E2 em função do maior 

diâmetro do folículo pré-ovulatório (Baruselli, Reis et al., 2004; Sá Filho, Meneghetti 

et al., 2009), está associada a um melhor ambiente uterino (Mann e Lamming, 2000) 

e taxas de prenhez/ovulação em programas de IATF (Lopes, Butler et al., 2007; 

Bridges, Mussard et al., 2010; Day, Mussard et al., 2010). Sendo assim, acredita-se 

que o E2 peri-ovulatório possa exercer função importante em determinar maior 

fertilidade e que as concentrações de P4, embora relacionadas com as taxas de 

prenhez/ovulação, não representam um fator isolado para a garantia do 

desenvolvimento embrionário inicial. 

 

2.8 Conclusões 

 

 É possível aumentar a taxa de ovulação em vacas Nelores pós-parto 

utilizando eCG no momento da retirada do dispositivo de P4. 
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 O efeito positivo da eCG ao final do protocolo de IATF na fertilidade das vacas 

foi exclusivamente por aumentar o número de vacas que ovularam ao 

protocolo, e não por aumentar a concepção (prenhez/ovuladas). 

 Não foi possível observar efeito da utilização de eCG 14 dias após a IATF nas 

taxas de concepção aos 30 e 60 dias e nas perdas gestacionais, mesmo que 

este período seja conhecido como um período crítico para o estabelecimento 

e manutenção da gestação e a eCG tenha tido efeito sobre as concentrações 

de P4 após a IATF; 

 Concentrações de P4 7 e 14 dias após a IATF foram superiores nos animais 

que receberam eCG no momento da indução da ovulação, mesmo não tendo 

sido observado efeito deste tratamento na taxa de concepção aos 30 dias 

pós-IA. 

 

 



 56 



57 
 

 

3 ANÁLISE COMPLEMENTAR: FERTILIDADE EM VACAS NELORE 
AMAMENTANDO BEZERROS NELORE OU ANGUS X NELORE E SUBMETIDAS 
A UM PROTOCOLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO 
 

Resumo 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influencia da raça e sexo de bezerros de 
vacas submetidas a protocolo de IATF. Para isso, vacas Nelores (Bos indicus) (n = 

885; 44,3  2,1 dias pós-parto [DPP]) foram submetidas ao seguinte protocolo: D-10: 
dispositivo intravaginal de progesterona (P4; DIB®; Syntex S.A., Argentina), 2 mg de 
benzoato de estradiol (Gonadiol, i.m., Syntex S.A.) e 12,5 mg de dinoprost 
trometamina (Lutalyse, i.m., Pfizer Saúde Animal); D-2: 12,5 mg de dinoprost, 0,8 mg 
de cipionato de estradiol (ECP, i.m, Pfizer Saúde Animal), remoção do DIB®, e 300 
UI de eCG (Novormon, 5000, i.m., Syntex S.A.) ou salina; D0: IATF utilizando sêmen 
de três touros igualmente distribuídos entre as vacas. Os ovários foram avaliados 
por ultrassonografia (Mindray 2200 VET DP) 7 e 30 dias após a IA para identificar a 
presença ou ausência do CL e diagnosticar a prenhez. Os dados foram analisados 
utilizando-se do PROC GLIMMIX do SAS e foram incluídos no modelo: o uso do 
eCG no D-2, ECC, DPP, sexo (F: Fêmea; M: Macho), e raça (C: Cruzado Angus x 
Nelore; N: Nelore) dos bezerros. Os resultados foram apresentados na forma de 

média dos quadrados mínimos  EP. Vacas amamentando bezerros F ou M e C ou 

N tiveram taxas de ovulação similares (F: 86,2  2,1% vs. M: 86,8  2,1% [P = 0,79]; 

C: 86,1  2,1% vs. N: 87,0  2,1 [P = 0,74]). Da mesma forma, vacas que ovularam 

não tiveram efeito do sexo e raça dos bezerros nas taxas de concepção (F: 46,8  

5,4% vs. M: 46,3  5,3% [P = 0,90]; C: 48,9  5,5% vs. N: 44,2  5,4% [P = 0,33]). 
Vacas com melhor ECC tiveram maiores taxas de ovulação e prenhez (P < 0,0001). 
Conclui-se que estas variáveis não influenciaram na fertilidade da vaca submetida à 
IATF aos 44 dias pós-parto. 

Palavras Chave: Bezerro; Reprodução; Inseminação artificial. 

 

Abstract 
 

Studies have shown that weight, gender and breed of calves influence the 
productive status of cows. The aim of study was to evaluate the influence of gender 
and breed of calves on the response of cows to a timed-AI (TAI) protocol. 

Multiparous Nelore (Bos indicus) cows (n = 865; 44.3  2.1 d post-partum [DPP]) 
were submitted to the following protocol: D-10: intravaginal progesterone (P4) device 
(DIB®, Syntex S.A., Argentina), 2 mg estradiol benzoate (Gonadiol, i.m., Syntex 
S.A.) and 12.5 mg dinoprost tromethamine (Lutalyse, i.m., Pfizer Animal Health); D-2: 
12.5 mg dinoprost, 0.8 mg estradiol cypionate (ECP, i.m., Pfizer Animal Health), 
withdrawal of DIB®, and 300 IU eCG (Novormon 5000, i.m., Syntex S.A.) or saline; 
D0: TAI using semen from three bulls equally distributed among cows. Ovaries were 
evaluated by ultrasound (Mindray 2200 VET DP) 7 and 30 d after AI for presence or 
absence of CL and pregnancy diagnosis. Data were analyzed using PROC GLIMMIX 
of SAS and the use of eCG on D-2, body condition score (BCS), DPP, gender (F: 
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Female; M: Male), and breed (C: Crossbred Nelore X Angus; N: Nelore) of calves 

were included in the model. Results are presented as least squares means  SE. 
Cows being suckled by F or M and C or N calves had similar synchronization rates 

(F: 86.2  2.1% vs. M: 86.8  2.1%; P = 0.79; C: 86.1  2.3% vs N: 87.0  2.1%, P = 
0.74). Likewise, synchronized cows had no effect of calf gender or breed on 

conception rate (F: 46.8  5.4% vs. M: 46.3  5.3%; P = 0.90; C: 48.9  5.5% vs. N: 

44.2  5.4%; P = 0.33). Cows with a better BCS had higher synchronization and 
pregnancy rates (P < 0.001). In conclusion these variables did not influence the 
reproductive efficiency of the cow bred by TAI early in postpartum (44 days).   
 
Keywords: Calf; Reproduction; Artificial insemination. 
 

3.1 Introdução 

 

A introdução genética de variáveis desejáveis em rebanhos zebuínos quanto 

à qualidade de carne (Calegare, Alencar et al., 2009) gera alguns questiomentos no 

que diz respeito a eficiência alimentar do par vaca-bezerro (Calegare, Alencar, 

Packer, Ferrell et al., 2009), bem como eficiência reprodutiva, custo final de 

produção e rentabilidade. 

Alguns estudos na literatura têm demonstrado resultados interessantes a 

cerca deste assunto. O sexo do bezerro está diretamente associado ao consumo 

alimentar do par (vaca-bezerro) bem como a produção de leite da vaca ao longo do 

período de aleitamento (Bar-Peled, Maltz et al., 1995; Albertini, 2010), tendo em vista 

que o sexo é também relacionado proporcionalmente ao peso (Reynolds, Derouen et 

al., 1978), sendo que fêmeas são geralmente mais leves ao nascimento e à 

desmama do que machos. 

Albertini et al. (2010) mostraram que bezerros mais pesados proporcionaram, 

por serem mais exigentes, maior proliferação do tecido glandular mamário 

resultando em maior produção de leite com maior concentração de alguns 

compostos (proteína, gordura). 

Por outro lado, apesar de terem sido constatadas diferenças entre a produção 

de leite e eficiência alimentar de vacas com bezerros machos ou fêmeas bem como 

puros ou cruzados, em nenhum destes estudos mencionados foi observado efeito 

destas variáveis no ECC no início do pós-parto, exceto Stevenson, Lamb et al., 

(1997) que demonstraram que o ECC é afetado pela produção de leite (r = -0,25) 

entretanto não observaram correlação entre produção de leite e anestro pós-parto. 
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Além disso, foi relatado que bezerros cruzados possuem maior atividade de 

mamada que bezerros puros (Reynolds, Derouen et al., 1978) e ainda, em vacas 

Brahman houve um decréscimo no desempenho reprodutivo quando existiu uma 

maior demanda de leite pelo bezerro (Browning, Leite-Browning et al., 1995). 

Entretanto, não se sabe se a progênie pode influenciar a taxa de prenhez em 

protocolos de IATF. No Brasil, poucos trabalhos foram realizados para avaliar 

desempenho reprodutivo de matrizes sob influência do sexo e raça de seus 

bezerros, porém apenas avaliaram o retorno à ciclicidade pós-parto e o desempenho 

dos bezerros (Martins & Salomoni, 1990; Vargas Jr, Wechsler et al., 2003). 

Martins & Salomoni (1990) observaram que vacas Hereford amamentando 

fêmeas ficaram prenhes mais cedo do que as que estavam amamentando machos, e 

foi sugerida uma relação entre o peso do bezerro e momento da prenhez pós-parto, 

provavelmente pelo fato de que sendo os machos mais pesados que as fêmeas, 

estes exigiram uma maior produção de leite pelas mães que pode ter atrasado o 

retorno à ciclicidade. 

Por outro lado, Vargas Jr (2003) não encontrou efeito do sexo e/ou raça do 

bezerro no peso corporal da vaca após o parto. Entretanto, observou que vacas 

Nelores amamentando bezerros Nelores permaneceram em anestro 4,6 semanas a 

mais que mães de bezerros Simental x Nelore o que foi justificado pelo fato dos 

bezerros Nelores, terem mamado mais vezes por dia (Vargas Jr, Wechsler et al., 

2003b). 

Desta forma o objetivo do presente estudo foi de avaliar a influência do sexo e 

raça do bezerro nas taxas de ovulação, prenhez aos 30 e 60 dias pós a IA em vacas 

submetidas à IATF. 

 

3.2 Objetivo 

 

Avaliar a influência do sexo e raça do bezerro nas taxas de ovulação e 

prenhez aos 30 e 60 dias de vacas submetidas à IATF. 
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3.3 Hipótese 

 

 Vacas da raça Nelore amamentando fêmeas ou crias da raça Nelore têm 

maiores taxas de ovulação e prenhez à IATF, quando comparadas a vacas 

amamentando machos ou cruzados (Angus x Nelore), respectivamente. 

 

3.4 Material e Métodos 

 

Das 901 vacas Nelores multíparas utilizadas no experimento descrito no 

Capítulo 2 que possuíam ECC de 3,03 ± 0,05 (escala de 1 a 5; Houghton, 

Lemenager et al., 1990) e 44,6 ± 2,06 dias pós-parto, 885 foram avaliadas quanto à 

taxa de ovulação e prenhez sob influência de progênies macho ou fêmea e Nelore 

ou ½ Angus. 

Conforme mencionado anteriormente, todas as vacas receberam no Dia -10 

(D-10) um dispositivo de liberação de P4 (DIB®, Syntex S.A, Argentina), 2 mg de BE 

(Gonadiol®, i.m, Syntex S.A) e 12,5 mg de dinoprost trometamina (Lutalyse ®, i.m, 

Pfizer Saúde Animal, Brasil); no Dia -2 (D-2) o dispositivo foi removido e foram 

administrados 12,5 mg de dinoprost trometamina e 0,8 mg de cipionato de estradiol 

(E.C.P®, i.m, Pfizer Saúde Animal, Brasil). No Dia 0 (D0) a IA foi realizada 

utilizando-se sêmen congelado proveniente de três touros Angus e quatro técnicos 

distribuídos aleatoriamente aos tratamentos (Figura 1). Foram utilizados DIBs novos 

e previamente utilizados por 8 e 16 dias. 

Durante o período experimental, os ovários das vacas foram avaliados por 

ultrassonografia, com transdutor multifrequencial (Mindray – 2200VET DP; Shenzhen 

Mindray Bio-Medical Eletronics co, China) nos Dias -10 e 7, para avaliar a presença 

de CL. O diagnóstico de prenhez foi realizado também por ultrassonografia transretal 

nos dias 30 e 60 após a IA (Figura 1). 

 

3.5 Análise estatística 
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Para esta análise foram inclusos ao modelo as co-variáveis: raça dos touros 

utilizados na estação de monta anterior, o sexo dos bezerros, ECC, DPP, técnico de 

IA e touro utilizado na estação corrente, de forma que se pudesse verificar o efeito 

destes fatores bem como devidas interações. 

Foram retirados da análise animais que possuíam paternidade desconhecida 

ou que em algum momento durante o protocolo de ovulação, perderam a progênie. 

Utilizou-se para análise o PROC GLIMMIX do pacote SAS. Os resultados foram 

apresentados como média dos quadrados mínimos ± erro padrão. 

 

3.6 Resultados 

 

O ECC não foi diferente para as vacas com bezerros fêmea ou macho ao pé e 

as taxas de ovulação ao protocolo também não foram afetadas pelo sexo (P = 0,79) 

e raça (P = 0,74) dos bezerros, bem como as de prenhez aos 30 dias (Sexo: P = 

0,96; Raça: P = 0,46;  

Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Média dos quadrados mínimos  EP das taxas de ovulação, prenhez/IA e 
prenhez/ovulação aos 30 de acordo com a influência do bezerro. 

Sexo / Raça dos 

bezerros 
Ovulação, % (n/n) 

Prenhez/IA aos 30 

d, % (n/n) 

Prenhez/ovulação 

aos 30 d, % 

(n/ovulados) 

Macho 86,8  2,1 

(345/398) 

41,5  5,8 

(157/398) 

48,6  6,1 

(157/345) 

Fêmea 86,2  2,1 

(314/376) 

41,4  5,7 

(154/376) 

48,8  6,1 

(154/314) 

Angus X Nelore 86,1  2,3 

(347/418) 

43,7  5,7 

(188/418) 

51,3  6,0 

(188/347) 

Nelore 87,0  2,1 

(312/356) 

39,2  5,7 

(133/356) 

46,1  6,1 

(133/312) 

P > 0,10. 
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Não foi observado efeito da raça e/ou sexo do bezerro nas taxas de ovulação, 

prenhez/inseminação e prenhez/ovulação aos 30 (Tabela 5) e 60 dias (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Média dos quadrados mínimos ± EP das taxas de prenhez/IA e 
prenhez/ovulação aos 60 dias de acordo com a influência do bezerro 

Sexo / Raça dos 

bezerros 

Prenhez/IA aos 60 

d, % (n/n) 

Prenhez/ovulação 

aos 60 d, % 

(n/ovulados) 

Macho 37,3 ± 5,52 

 (157/398) 

43,4  6,00 

(157/345) 

Fêmea 40,1 ± 5,61 

(154/376) 

47,2  6,00 

(154/314) 

Angus X Nelore 40,6  5,57 

(188/418) 

47,5  5,93 

(188/347) 

Nelore 36,8  5,55 

(133/356) 

43,1  6,00 

(133/312) 

P > 0,10.  

 

3.7 Discussão 

 

Muitos estudos mostraram diferenças na eficiência de produção entre pares 

vaca-bezerro: Angus x Nelore; Nelore x Nelore; Angus x Angus; Nelore x Angus 

(Browning, Leite-Browning et al., 1995; Calegare, Alencar, Packer, Ferrell et al., 

2009; Albertini, 2010). Entretanto, durante o período de avaliação proposto nesta 

análise (até 45 dias após o parto), não houve efeito do sexo (P = 0,79) e raça (P = 

0,74) dos bezerros no ECC das vacas, o que talvez esteja relacionado ao pequeno 

período que estes animais passaram com os bezerros, concordando com outros 

estudos na literatura (Vargas Jr, 2003; Albertini, 2010) e também não foi observado 

efeito do sexo e raça dos bezerros nas taxas de ovulação e prenhez ( 

Tabela 5). 

Browning, Leite-Browning et al. (1995) observaram que vacas amamentando 

bezerros Bos taurus x Bos indicus apresentaram um maior intervalo parto primeira 

ovulação comparadas às vacas amamentando bezerros Bos indicus (95,4 dias vs. 

82,5 dias), entretanto no presente estudo, utilizou-se  protocolo de IATF, e de acordo 

com Meneghetti, Sá Filho et al. (2009) o protocolo de IATF tem a capacidade de 
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induzir ciclicidade. Especula-se portanto, que a ausência de efeito do sexo e/ou raça 

do bezerro no desempenho reprodutivo pode ser devido ao fato de a IATF estar 

induzindo ciclicidade nas vacas. 

 

3.8 Conclusão 

 

 O sexo e a raça do bezerro durante os primeiros 45 dias pós parto não 

interferiram na taxa de prenhez ao protocolo de IATF. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES 
 

Os resultados até aqui apresentados reforçam a hipótese de que o ECC 

influencia no desempenho reprodutivo de vacas Nelore pós-parto e que a utilização 

da eCG melhora as taxas de ovulação a protocolos de IATF. 

Diversos trabalhos na literatura confirmam a relação entre o ECC e a 

utilização da eCG bem como o benefício de utilizá-lo em animais penalizados por 

balanço energético negativo acentuado no pós-parto. De fato, a eCG promove uma 

maior resposta à indução da ovulação, talvez em função do maior diâmetro folicular 

proporcionado pela ação da eCG e consequente maior CL e maiores concentrações 

séricas de P4 após a IA. 

Em suma: 

 A eCG pode ser utilizada juntamente com o indutor de ovulação para que se 

obtenha uma melhor resposta aos protocolos de IATF em rebanhos zebuínos; 

 A eCG utilizada 14 dias após a IA não foi efetiva em elevar a concepção em 

vacas zebuínas; 

 O sexo e raça dos bezerros não influenciam no desempenho reprodutivo de 

vacas submetidas a protocolos de IATF aos 45 dias pós-parto. 
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