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1 INTRODUÇÃO

A agropecuária vem desempenhando um importante papel no processo de
estabilização da economia brasileira. Dentre os destaques do agronegócio, está a
pecuária de corte como um segmento importante para o desenvolvimento do país,
contribuindo diretamente com o superávit da balança comercial. Um dos processos
que compõe a cadeia produtiva da carne, é a produção de bezerros. Monitorar a
análise de custo por produção/bezerro/ano é fundamental para estruturação do
gerenciamento

financeiro.

Oaperfeiçoamento

de

biotecnologias

aplicadas

à

bovinocultura é relevante para a dinamização e aplicabilidade de novas tecnologias
que reduzam o intervalo entre partos e conseqüentemente, aumentem a produção
de bezerros.
O rebanho comercial bovino é estimado em 180 milhões de cabeças
(ANUALPEC 2002). Segundo o relatório da Associação Brasileira de Inseminação
Artificial 2002 , no ano passado foram comercializadas 7.076.561 doses de sêmen
bovino, com

um tímido crescimento de 3% em relação a 2001. Como 80% do

rebanho nacional é composto por animais zebuínos, é importante compreender a
adaptabilidade, rusticidade, resistência a parasitas, e a fisiologia dos animais Bos
taurus indicus para maximizar a produção de carne.
O melhoramento genético permite ao pecuarista introduzir características
aditivas no plantel como: maior rendimento de carcaça, maior capacidade de
conversão alimentar e precocidade sexual. Com a utilização da IA , esta importante
ferramenta tecnológica contribui para a melhoria na eficiência reprodutiva e produtiva
dos rebanhos bovinos.
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Analisar quais são os fatores determinantes para o sucesso da IA, associado
ao manejo da fazenda e características dos bovinos, requer um planejamento
minucioso para a exeqüibilidade da técnica. A falha de detecção de cio, é o fator
limitante para a implantação da IA. A compreensão da fisiologia da reprodução das
fêmeas zebuínas com relação à duração/ incidência dos estros é importante para
que parâmetros sejam determinados para melhorar a eficiência de detecção de cio.
Para aumentar a produtividade em fazendas que utilizam a IA, protocolos de
sincronização do estro e da ovulação estão sendo desenvolvidos para realizar a IA
em tempos pré determinados, sem a necessidade de detecção de cio. A IATF
contribui para a concentração dos nascimentos dos bezerros, propiciando ao
pecuarista uma padronização do manejo da fazenda com lotes homogêneos.
Os

protocolos

para

a

IATF

envolvem

a

utilização

de

progestágenos/progesterona, gonadotrofinas e esteróides. Assim, desenvolver e
aperfeiçoar

novos protocolos requer o entendimento do ciclo estral de vacas

zebuínas associado à ação dos agentes farmacológicos. O aprimoramento de um
sistema que teria como características: alta resposta em estros; alto grau de
sincronização da onda folicular; alta taxa de prenhez e vantajosa relação
custo/benefício aplicados às condições extensivas de criação de gado de corte
viabiliza a utilização da inseminação artificial em grande escala.
O objetivo deste trabalho foi comparar as taxas de prenhez de fêmeas
zebuínas Bos taurus indicus paridas e amamentando utilizando implantes Crestar
ou implantes Crestar já previamente utilizados, associados ao valerato de estradiol
ou benzoato de estradiol para sincronização do estro e da ovulação.
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1.1 Hipótese

Com a utilização dos implantes novos, associados ao valerato de estradiol ou
benzoato de estradiol, esperam-se taxas de prenhez similares. Entretanto, com
implantes previamente utilizados, espera-se taxa de prenhez superior quando se
emprega o benzoato de estradiol ao invés do valerato de estradiol, para sincronizar
a emergência da onda folicular em vacas Nelore com bezerro ao pé.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Dinâmica Folicular

O ciclo estral em fêmeas bovinas varia de 17 a 25 dias (VACA et al., 1985). A
ultra-sonografia possibilitou um estudo detalhado da dinâmica folicular e valendo-se
desta tecnologia pôde-se comprovar que o crescimento folicular durante o ciclo
estral de fêmeas zebuínas e taurinas ocorre em ondas (SAVIO et al.,1988; SIROIS
e FORTUNE, 1988), precedidas pelo aumento da concentração plasmática de FSH
1 a 2 dias antes da emergência da onda folicular (ADAMS et al.,1992).
A quantidade de ondas foliculares foi o próximo passo a ser estudado após o
advento da ultra-sonografia. Assim, a dinâmica folicular de bovinos de raças
européias Bos taurus taurus é caracterizada pela presença de duas (PIERSON e
GUINTER, 1988; GUINTHER et al., 1989) ou três (IRELAND e ROCHE, 1987;
SAVIO et al., 1988; SIROIS e FORTUNE, 1988) ondas de crescimento folicular e
esporadicamente uma ou quatro ondas (SAVIO et al., 1988; SIROIS e FORTUNE,
1988; MURPHY et al., 1991).
Em fêmeas Bos taurus indicus , segundo Barros et al., 1995; Rhodes et al.,
1995; Figueiredo et al.,1997; Gambini et al., 1998, o predomínio de duas ondas de
crescimento folicular foi observado em vacas Nelore; já em vacas Gir e novilhas
Nelore ou Brahman a ocorrência de três ondas foi mais freqüente.
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Desta maneira, a maioria das fêmeas bovinas desenvolve ciclos de 2 ou 3
ondas de crescimento folicular e as emergências das ondas foliculares acontecem ,
em animais de duas ondas, no dia da ovulação e no 10° dia do ciclo. Em fêmeas de
três ondas, as emergências ocorrem no dia da ovulação, no 12° e no 16° dias do
ciclo estral (GINTHER et al., 1989). Cada onda consiste na emergência simultânea
de um grupo de folículos ao redor de 3-4 mm de diâmetro caracterizado como
recrutamento folicular e é caracterizado pela elevação

das concentrações

plasmáticas de FSH. (ADAMS et al., 1992; TURZILLO e FORTUNE, 1990).

D’occhio et al. (1999) relataram que a cada onda folicular recrutada, um
grupo de aproximadamente 5 a 7 folículos, medindo 3-5 mm, são estimulados a
iniciar o seu crescimento. Neste grupo de folículos , pelo menos 1 folículo continua a
crescer, e após o desvio, o folículo recrutado atinge

um diâmetro de

aproximadamente 8,5 mm (GUINTER et al., 1996), elevando a produção de
estrógeno

e

conseqüentemente

alterando

a

proporção

intrafolicular

estrógeno/progesterona (SUNDERLAND et al., 1994).

O folículo selecionado

passa a exercer dominância sobre os demais

folículos, suprimindo o crescimento dos mesmos e inibindo o recrutamento de um
novo grupo de folículos (HODGEN, 1982; IRELAND e ROCHE, 1987; GINTHER et
al., 1989; SIROIS e FORTUNE, 1990).

Entretanto, quando um folículo grande (>10mm) atinge seu diâmetro máximo
durante a fase luteínica e permanece sob o efeito de alta concentração de
progesterona (P4), este folículo torna-se incapaz de ovular, e conseqüentemente
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sua regressão é desencadeada, permitindo o início de uma nova onda de
crescimento folicular (LUCY et al., 1992).
Do início do recrutamento até a ovulação, vários folículos primordiais são
recrutados e iniciam o crescimento, entretanto

99% destes são condenados à

atresia, e apenas 1% atinge a completa maturação, transformando-se em folículos
pré-ovulatórios (IRELAND et al., 1987). O desenvolvimento do folículo dominante da
última onda coincide cronologicamente com a luteólise , transformando-se

no

folículo ovulatório (LUCY et al., 1992).
Os hormônios folículo estimulante (FSH) e luteinizante (LH) são
responsáveis pelo desenvolvimento folicular. As células granulosas e da teca
possuem receptores específicos para as gonadotrofinas. O FSH tem a importante
função de iniciar o crescimento de folículos enquanto o LH promove a continuidade
do crescimento folicular e a maturação do folículo dominante (LUCY et al., 1992).
Após o recrutamento, as células granulosas apresentam receptores para
FSH, e as células da teca, para LH. A ligação do LH com seu receptor estimula a
conversão da pregnenolona em androstenediona nas células da teca. A
androstenediona, então é metabolizada a E2 pela enzima P450 aromatase nas
células da granulosa, na presença do FSH ligado a seu receptor (FORTUNE e
QUIRK ,1988).
Durante a seleção do folículo dominante, Crowe et al. (2001) demonstraram
que o folículo ovariano é dependente de FSH e que a dependência do LH inicia-se
na seleção e dura até a ovulação, e verificaram que a ação conjunta do FSH e LH
promove um aumento da atividade da aromatase e da concentração de E2
intrafolicular durante a seleção até o desvio.
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A divergência, ou desvio, foi definido como início da maior diferença nas
taxas de crescimentos entre o diâmetro do maior folículo (futuro folículo dominante)
e o diâmetro do

segundo maior (maior folículo subordinado). No momento da

divergência folicular, o diâmetro do futuro folículo dominante fica em média com
8,5mm e o futuro folículo subordinado, 7,2 mm (GINTHER et al., 1996).
Xu et al. (1995) observaram que durante a divergência folicular há um
aumento significativo na concentração de RNA-mensageiros (mRNAs) para os
receptores de LH (LHr) nas células da teca, dos folículos que estão com um
diâmetro de 10,8 mm em média. O primeiro folículo a adquirir receptores para LH
será o folículo dominante (BAO et al., 1997).
Porém, para Wiltbank et al. (2002), os folículos adquirem sensibilidade ao
LH, mas é possível que haja outros mecanismos envolvidos que ainda não estão
bem elucidados, como a participação de IGF-I e proteínas de ligação dos IGF, tanto
na seleção como no desvio.
Após esta seleção, Bodensteiner et al. (1996) constataram, que as
concentrações

de FSH são mantidas em concentrações

basais até o folículo

dominante da primeira onda perder sua dominância, resultando em um aumento
novamente das concentrações de FSH e subseqüente emergência da segunda onda
folicular.
As células granulosas do folículo dominante são responsáveis pela inibição
da liberação de FSH pela hipófise anterior pela produção de estradiol e inibina,
acarretando uma diminuição da concentração de FSH abaixo do limiar necessário
para manter o crescimento dos folículos subordinados (FINDLAY e CLARKE, 1987;
DRIANCOURT et al., 1991).
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Por um mecanismo de retroalimentação negativa no eixo hipotalâmico
hipofisário, a redução das concentrações plasmáticas de FSH bloqueia o
crescimento dos folículos FSH dependentes (IRELAND et al., 1994; FORTUNE,
1994).
O desenvolvimento do folículo dominante também é controlado pela secreção
de LH visto que, quando ocorre uma diminuição na freqüência dos pulsos de LH, há
a atresia do folículo de grande porte (LUCY et al., 1992)
O pico pré ovulatório de LH não ocorre na fase luteínica porque a elevada
concentração de progesterona impede que o estradiol exerça feed-back positivo ao
nível hipotalâmico (BROWNING, et al., 1994). Durante e após a luteólise, há um
aumento da concentração de LH e também da freqüência dos pulsos de LH devido a
diminuição da concentração de progesterona sanguínea. O aumento da freqüência
dos pulsos de LH durante a fase folicular do ciclo estral resulta em um aumento da
concentração circulante de estradiol (BRADEN et al., 1986). Durante a fase folicular,
a freqüência dos pulsos de LH é aumentada em virtude da maior concentração do
estradiol que conseqüentemente induz o pico pré ovulatório de LH (CALLAHAN et
al., 1971).
O aumento da freqüência de liberação de GnRH estimulado pelo feedback
positivo do estrógeno no hipotálamo , na ausência de P4, aumenta a freqüência e
diminui a amplitude dos pulsos de LH, possibilitando a luteinização das células da
teca e

granulosas, e ovulação posteriormente

do folículo dominante (VOSS e

FORTUNE, 1993). Na ovulação, a membrana basal se rompe e o oócito é eliminado
junto com o fluído folicular, criando uma cavidade onde o CL se desenvolve (MILVAE
et al. 1996).
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Vacas de corte sem atividade cíclica ovariana, a primeira ovulação
geralmente resulta em um fase luteínica curta (~7 dias) por causa da secreção
prematura de PGF2α no útero (SHORT et al., 1990).
O aumento das concentrações de progesterona no sangue é um dos fatores
responsáveis por desencadear a secreção de PGF2α no útero pelo aumento dos
receptores de oxitocina (McCRACKEN et al., 1984).
Isso pode ser devido a um decréscimo final dos receptores de progesterona
no endométrio durante a exposição do útero a concentrações elevadas desse
hormônio (SILVIA et al., 1991). A diminuição de receptores de progesterona pode
aumentar os receptores de estradiol no endométrio (SPENCER et al., 1995).
Conforme Salfen et al. (1999), a retirada do estradiol pela aspiração dos
folículos ou do tratamento com inibina retarda a luteólise, sugerindo que o estradiol
dos folículos precisa ativar os seus receptores no endométrio para induzir os
receptores de oxitocina e a posterior secreção de PGF2α no útero.

2.2 Sincronização do ciclo estral com progestágenos e prostaglandina
F2α

A progesterona foi a primeira droga utilizada para controlar o ciclo estral dos
ruminantes (CHRISTIAN e CASIDA, 1948). A progesterona natural é um hormônio
de rápida metabolização, o que dificulta sua administração por maneiras que não
mediante dispositivos de liberação controlada (MACMILLAN et al., 1991).
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A ação da progesterona na sincronização do ciclo estral em bovinos tem sido
relatada há décadas (LAMOND, 1964; GORDON, 1976). Os animais recebiam
injeções diárias do esteróide em doses variadas por períodos de até 20 dias. Estes
tratamentos resultavam em altas taxas de sincronização do estro, no entanto
apresentavam baixa fertilidade, além de sua pouca praticidade, decorrente das
aplicações diárias do hormônio (MACMILLAN e PETERSON, 1993).
Posteriormente, a larga utilização do acetato de melengestrol, progestágeno
administrado por via oral, substituiu a progesterona para a sincronização do estro
(ZIMBELMAN e SMITH, 1966). Os progestágenos, são agentes farmacológicos de
efeitos similares aos da progesterona, que são utilizados na sincronização dos
estros para prolongar a fase luteínica.
Doses recomendadas de progesterona/progestágenos

utilizadas para o

controle do ciclo estral em bovinos (implantes de norgestomet, MGA na alimentação,
dispositivos intravaginais

liberadores de progesterona) têm relativamente efeito

supressivo menor na secreção de LH quando comparado com a fase luteínica
natural do ciclo estral e pode estar associado com o desenvolvimento de folículos
dominantes persistentes (CUSTER et al., 1994; KINDER et al., 1996).
Dispositivos de progestágenos implantados na ausência do CL, provocam a
formação de um folículo dominante que acarreta oócitos de qualidade inferior
(SMITH e STEVENSON,1995), devido à alteração do padrão secretório de LH
(RAJAMANHENDERAN e TAYLOR, 1991).
A baixa fertilidade atribuída ao tratamento de sincronização do estro com
progestágenos está relacionada com a maturação espontânea dos oócitos dentro de
folículos dominantes persistentes. Como exemplo, os autores citam a quebra da
vesícula germinativa e expansão das células do cumulus (REVAH e BUTLER, 1996)
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causando maturação nuclear dos oócitos em folículos persistentes (MIHM et
al.,1994).
Contudo, Borchert et al. (1999) não verificaram alterações do estágio da meiose
em folículos persistentes originados do tratamento de vacas no proestro com
norgestomet.
Garcia-Winder et al. (1987) após tratamentos com norgestomet durante um
período de 9 dias em vacas, concluíram que folículo dominante continha maior
concentração de E2 no fluído folicular, 48 h após a retirada do implante

em

comparação com o grupo controle (animais não tratados com norgestomet).
Johnson et al. (1991) compararam tratamentos durante 6, 8 ou 10 dias com
norgestomet e demonstraram que a concentração de E2 circulante e no fluído
folicular foi maior no tratamento por 10 dias, em comparação com os outros dois
tratamentos, em vacas com período pós parto entre 20 e 23 dias.
O desenvolvimento de um folículo dominante após a atresia de folículos
persistentes com a administração de progesterona ocorreu em conseqüência da
diminuição da concentração de estradiol sistêmico.(lMCIJOWEL et al.,1996).
Anderson e Day (1994), administraram uma única injeção de 200mg de P4, que
proporcionou concentrações plasmáticas desse hormônio acima de 1 ng/mL durante
48 horas, com um pico de concentração de 17 ng/mL causando atresia do folículo
dominante em novilhas.
Em vacas cíclicas, na ausência de corpo lúteo, a manutenção da fase luteínica
proporcionada pelo norgestomet prolongou a vida média do folículo dominante,
aumentando a freqüência dos pulsos de LH (BERGFELD et al., 1996).
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Da mesma maneira, a manutenção da progesterona circulante em
concentrações sub-luteínicas,

com emprego do dispositivo intravaginal

PRID,

durante 10 dias, em vacas acíclicas com bezerro ao pé, aumentou o diâmetro do
folículo dominante atingindo o mesmo tamanho do folículo ovulatório. Em 50 a 60%
das vacas tratadas com PRID , a retirada do dispositivo acarretou o pico de LH
(YAVAS et al., 1999).
A exposição prévia à progesterona (“priming”), parece ser necessária para a
diferenciação das células granulosas e para o desenvolvimento pós-ovulatório do
corpo lúteo. O mecanismo envolve um aumento na frequência de LH sobre a
produção de estrógeno, desenvolvimento de receptores ao LH e luteinização
(ROCHE et al., 1992).
Tratamentos com progesterona ou progestágenos são apontados como
indutores da retomada da ciclicidade no pós parto (MIHM, 1999). Protocolos com
progesterona ou progestágenos associados com suplementação energética e
redução no número de mamadas aceleram a retomada da ciclicidade no pós parto,
acarretando aumento dos pulsos de LH (WILTBANK et al., 2002; WILLIAMS et
al.,1983).
Tratamentos com dispositivos liberadores de progesterona durante 7 dias em
vacas em anestro com bezerro ao pé aumentou a proporção de animais que
formaram corpo lúteo (DEL VECCHIO et al.,1990). O tratamento com progestágenos
em vacas com bezerro ao pé, ao redor de 3 semanas pós parto, utilizando implantes
de norgestomet aumentou o diâmetro do folículo dominante durante o pós parto
(DUFOUR e ROY, 1985) e aumentou a freqüência dos pulsos de LH em vacas com
período pós parto entre 21 a 35 dias. A quantidade sub-luteínica de progesterona
exógena em vacas com bezerro ao pé mimetiza a concentração de progesterona
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circulante em ciclos curtos no pós parto, permitindo a maturação do folículo
dominante, seguido por um ciclo estral normal com ovulação (DOORNBOS et al.,
1984).
Taylor et al. (1993) demonstraram que quando a administração do norgestomet
é feita na presença do corpo lúteo, não há alterações no padrão secretório de LH.
Quando iniciados na ausência do corpo lúteo, os tratamentos com progestágenos
induzem uma alta freqüência e baixa amplitude dos pulsos de LH, característico da
fase folicular do ciclo estral (RAJAMAHENDRAN e TAYLOR, 1991; KOJIMA et al.,
1992)
De uma maneira geral, Sávio et al. (1993) afirmaram que a melhor
sincronização dos estros é obtida quando há um folículo dominante maduro no
momento da interrupção do tratamento com progestágenos. Para isto, é necessário
coordenar a luteólise e o momento da retirada do implante de progestágeno com o
folículo em desenvolvimento, sincronizando o estro sem alterações na fertilidade.
Após o desvio, quando um folículo de aproximadamente 8,5 mm de diâmetro é
selecionado, a liberação de LH diminui com a administração de progestrona
exógena (GINTHER et al., 2001).
Wiltbank e Kasson (1968) observaram que os tratamentos com progestágenos
por menos do que 14 dias não reduziam a taxa de concepção, mas para serem
eficazes, um agente luteolítico necessariamente deveria ser incorporado ao sistema
de sincronização.
Dispositivos

intravaginais

liberadores

de

progesterona

são

geralmente

utilizados em associação com agentes luteolíticos como PGF2α (SMITH et al.,
1984), benzoato de estradiol (ELEY et al., 1981; MCDERMOTT et al., 1992) ou
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injeção de 17β-estradiol , 24 a 30 horas após a remoção do dispositivo (BRIDGES
et al., 1999).
A PGF2α pode ser utilizada em combinação com progestágenos afim de
promover melhor sincronização do estro, especialmente se for administrada entre 24
e 48 horas antes da retirada dos progestágenos (SMITH et al., 1984; ODDE, 1990;
MACMILLAN e PETERSON, 1993; MADUREIRA et al., 1997). O aumento da
secreção pulsátil de LH permite um crescimento mais uniforme do folículo pré
ovulatório durante o período entre a luteólise induzida pela prostaglandina exógena
e a remoção do progestágeno (SCHMITT et al., 1996).
A aplicação de PGF2α após o folículo dominante atingir diâmetro acima de 8,5
mm, resulta em ovulação em um período de 2 a 3 dias, ao passo que se
administrado antes do desvio, 4 a 5

dias serão

necessários para que ocorra

seleção e maturação de um novo folículo (KASTELIC et al., 1990; SIROIS e
FORTUNE, 1990; SAVIO et al., 1990).
Embora se obtenha a sincronização dos estros, a precisão do momento do
estro e a taxa de fertilidade após tratamentos com progestágenos e PGF2α, ainda
estão abaixo das expectativas (BEAL et al., 1988; ODDE, 1990; MADUREIRA et al.,
1997).

2.3 Sincronização da emergência da onda folicular com benzoato ou
valerato de estradiol

As associações hormonais utilizadas na sincronização de estros com
progestágenos têm o objetivo de induzir a luteólise, sincronizar as ondas foliculares
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e/ou sincronizar as ovulações. A combinação do estradiol com tratamento de
progestágenos em um programa de 9 dias causou fertilidade ao estro sincronizado
semelhante à observada no estro espontâneo (WILTBANK e KASSON, 1968;
WILTBANK et al., 1971).
A utilização de progesterona/progestágenos associados ao estradiol vem
sendo desenvolvidas para facilitar a identificação do estro ou para o tratamento do
anestro de vacas com bezerro ao pé (MACMILLAN et al., 1995; XU et al., 1995).
A aplicação do 17β-estradiol, juntamente com a progesterona, apresenta ação
luteolítica, provavelmente por aumentar a concentração de prostaglandinas, além de
agir diretamente sobre o CL, tornando-o mais susceptível à luteólise (KESLER e
FAVERO, 1995) induzindo a emergência de uma nova onda de crescimento folicular
4,3 dias após sua aplicação ( BO et al.,1995).
A administração de 10 mg de benzoato de estradiol no metaestro para indução
da regressão do corpo lúteo no momento em que se inseriu um

dispositivo

intravaginal liberador de progesterona , CIDR, que permaneceu por 12 dias,
provocou encurtamento do ciclo estral (MACMILLAN et al., 1991) quando comparado
ao efeito luteolítico do benzoato de estradiol no diestro (THATCHER et al., 1986).
O estradiol não regride apenas o corpo lúteo, como também os folículos
presentes no ovário quando combinados com tratamentos com progestágenos. A
administração de 5 mg de valerato de estradiol durante o surgimento de uma onda
folicular

inibe a secreção de FSH o que interrompe o crescimento do folículo

dominante (BO et al., 1993; BO et al., 1994), inibindo principalmente a expressão do
gene que codifica a subunidade beta do FSH, pela redução da transcrição e da
estabilidade do mRNA (ROCHE, 1996).
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Rajamahendran e Walton (1990), administraram o valerato de estradiol no 16°
dia do ciclo, e observaram que a ovulação do folículo pré-ovulatório foi prevenida.
Assim, originou-se a hipótese de que o valerato de estradiol poderia regredir ou
prevenir a ovulação de folículos dominantes por meio de um efeito negativo no eixo
hipotálamo-hipófiário diminuindo os pulsos de LH e promovendo a atresia folicular.
Bo et. al. (1993) demonstraram que o valerato de estradiol administrado nos
dias 1, 3 ou 6 do ciclo estral (D0=ovulação), suprimiu o crescimento folicular e
promoveu o desenvolvimento de uma nova onda. Quando administrado no ínicio da
fase de crescimento folicular, houve supressão no crescimento do folículo
dominante, e a onda folicular subseqüente emergiu mais precocemente.
O 17β-estradiol, estrógeno de ação mais curta, em relação ao valerato de
estradiol, mostrou-se mais eficaz em induzir a regressão do folículo dominante
quando administrado com um implante de progestágeno em novilhas

(BO et

al.,1994).
Moreno et al. (2001), demonstraram que a administração de 2 mg de
benzoato de estradiol associados a 50 mg de progesterona, no início do tratamento
com progestágenos, resultou em uma melhor sincronização da onda folicular quando
comparado à injeção contendo apenas 2 mg de benzoato de estradiol.
Para a sincronização do estro e da ovulação existem implantes auriculares que
liberam progestágenos. Estes produtos são implantados via auricular subcutânea
(Crestar e Syncro-mate-B) por um período de aproximadamente 9 dias, mimetizando
a fase luteínica do ciclo estral. Com a supressão da liberação endógena do homônio
luteinizante, devido à alta concentração do progestágeno sistêmico, a regressão
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luteínica é alcançada pela aplicação de 3 mg de norgestomet associados a 5 mg de
valerato de estradiol no início do tratamento .
Os implantes auriculares de progestágenos contêm norgestomet (17α-acetoxi11β-metil-19-norpreg-4-en-3,30 diona). O implante hidrônico de Syncro-mate-B
possui 6 mg de norgestomet, enquanto que o implante silástico de CRESTAR possui
3 mg de norgestomet. O implante de silicone provoca a liberação do progestágeno
de forma mais homogênea e linear, enquanto que o implante hidrônico libera
norgestomet em quantidades mais altas nos primeiros dois dias, diminuindo nos dias
subseqüentes (KESLER et al., 1995).
Fanning et al. (1992) testaram três diferentes dosagens de norgestomet
injetável (3,0; 4,5 ou 6,0 mg) associadas ao valerato de estradiol no sistema Syncromate-B em vacas, com regressão luteínica significativamente maior

e taxas de

prenhez superiores para o grupo que recebeu a maior concentração de norgestomet
injetável.
Odde (1990) afirma que a associação de progestágeno com o valerato de
estradiol induz o cio em mais de 90% dos animais tratados, porém a taxa de
concepção é dependente do dia do ciclo estral em que o tratamento é iniciado e da
condição corporal dos animais. O mesmo autor complementa que os animais em
anestro no início do tratamento também manifestam estro após a retirada do
implante, no entanto apresentam menor fertilidade que os animais cíclicos.
A utilização do implante auricular , Syncro-mate-B apresentou ao final do
tratamento de sincronização do estro bons índices de fertilidade embora tenha sido
observada uma certa variabilidade entre vacas e novilhas (KESLER e FAVERO,
1995).
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2.4 Sincronização da ovulação

A indução do pico pré ovulatório de LH ocorre quando a sincronização da
ovulação é realizada com a finalidade de inseminar os animais em um único dia. A
ausência de receptores para o GnRH nas células luteínicas bovinas (IRELAND et al.,
1990) e nas células da teca (BROWN e REEVES, 1983) é um indicativo de que o
efeito do GnRH na fisiologia ovariana ocorre pela liberação LH e de FSH pelas
células da adenohipófise.
A administração de GnRH leva a um aumento na concentração de LH e FSH
na circulação periférica dentro de 2 a 4 horas (CHENAULT et al., 1990; RETTMER
et al., 1992; STEVENSON et al., 1993). Em estágios aleatórios do ciclo estral, o
GnRH causa ovulação do folículo dominante e induz a emergência de uma nova
onda de crescimento folicular cerca de 2 a 3 dias após o tratamento (THATCHER et
al., 1989; GUILBAULT et al., 1990., MACMILLAN e THATCHER, 1991;
TWAGIRAMUNGU et al., 1994; PURSLEY et al., 1995; KASTELIC e MAPLETOFT,
1998).
Porém, a ovulação subseqüente pode ser seguida da formação de um corpo
lúteo de vida curta, a menos que o pico de LH seja precedido por uma fase luteínica
normal ou por tratamentos com progestágenos por um período mínimo de 7 dias
(CROWE et al., 1993). Segundo Ramirez et al. (1981), tratamentos com GnRH
associados a implantes de norgestomet com ou sem a remoção temporária da
amamentação podem ser utilizados para induzir ovulação em vacas lactantes.
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2.5 Sincronização da ovulação com benzoato de estradiol

A sincronização da ovulação pode ser realizada pela administração de GnRH
(PURSLEY et al., 1995; TWAGIRAMUNGU et al., 1995; BARROS et al., 2000) ou
pela utilização do benzoato de estradiol como pelo 17β-estradiol (HANLON et al.,
1996; MARTINEZ et al., 1998; 1999; BARROS et al., 2000).
Diversos autores obtiveram taxas de prenhez que variaram de 25 a 45%,
utilizando tanto GnRH como os estrógenos para indução da ovulação (PURSLEY et
al., 1997; BURKE et al., 1996; SCHMITT et al., 1996).
A aplicação de 0,5 a 1,0 mg de benzoato de estradiol 24 horas após a retirada
dos implantes sincroniza o estro e a ovulação. (MACMILLAN, 1999). O pico de LH,
ocorreu, em média, 16,1 h após a aplicação de benzoato de estradiol e a ovulação,
64 h após a remoção de um dispositivo intravaginal liberador de progesterona
(HANLON et al., 1997).
No final do tratamento com progesterona/progestágenos, a população de
folículos pré ovulatórios é bastante homogênea entre os animais, o que possibilita
sincronizar a ovulação com drogas que desencadeiam o pico pré ovulatório de LH
(MADUREIRA, 2000). O estágio do folículo dominante após o tratamento com
progestágenos é determinante para que o pico de LH e a ovulação ocorram em
resposta à aplicação de benzoato de estradiol. (HANLON et al., 1996).
Conforme Colazo et al., 1999; Martinez et al., 2000; doses entre 0,70 e 1,0 mg
de benzoato de estradiol, administradas 24 h após a remoção de implantes de
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progestágenos, resultou em alta sincronia de ovulações quando a inseminação
ocorreu em tempo fixo.
Barros et al. (2000) realizaram estudos em vacas zebuínas substituindo o
GnRH pelo benzoato de estradiol para sincronização da ovulação. As vacas
receberam dose única de 1,0 mg de benzoato de estradiol, e cerca de 30 a 34 horas
após, todos os animais foram inseminados artificialmente sem observação de cio, o
que resultou em taxa de prenhez de 43,3%.
Bridges et al. (1999), em um programa para realização da inseminação em
tempo fixo, injetou

1,0 mg de benzoato de estradiol 30 h após a aplicação de

PGF2α, administrada no momento da retirada do dispositivo de progesterona, para a
sincronização da ovulação com taxa de prenhez de 60% em vacas européias.
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3 MATERIAL E MÉTODO
3.1 LOCAL E ANIMAIS

Em cooperação com a Agropecuária J.Galera, o experimento foi realizado na
fazenda Guanabara, localizada no município de Itarumã (GO). Foram utilizadas 241
vacas Nelore PO ( Bos taurus Indicus) amamentando. O projeto foi dividido em duas
etapas: A primeira etapa (n=137), foi realizada em dezembro/2001 e a segunda
etapa (n=104) em março/2002. Os animais foram mantidos em sistema de pastagem
formada por Brachiaria brizanta var marandu com suplementação mineral e água ad
libitum.
Os animais foram avaliados quanto aos escores de condição corporal (de 1 a 9,
RICHARDS et al., 1986) com médias de 4,8 ± 0,8 em dezembro/2001 e 4,7 ± 0,9
em março/2002. Os animais foram separados em duas classes de condição
corporal: classe 1 para as fêmeas com escore inferior a 5, e classe 2 para os de
escore maior ou igual a 5.
No dia da colocação dos implantes de norgestomet todos os animais foram
pesados com médias de 455 kg ± 47,9 em dezembro/2001 e 479 kg ± 57,8 em
março/2002. Com relação a média dos períodos pós parto das fêmeas zebuínas,
obteveram-se 118 ± 70,8 dias para a primeira etapa e 77 ± 28,1 dias para a
segunda etapa.
A condição ovariana foi verificada por palpação retal segundo a classificação:
1) Fêmeas ciclando, com ovários com comprimento acima de 30mm, macios
com presença de CL ou útero com turgidez acentuada denotando a presença de
folículos grandes (> 10mm) e estrógeno-ativos.
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2) Fêmeas que possuem ovários com comprimento entre 15-30 mm, ausência
de CL e turgidez no útero. Incluem-se, nesta categoria, fêmeas cujos folículos
atingem a fase de dominância (≥ 8,5mm) mas não ovulam.
3) Fêmeas que possuem ovários pequenos, duros e lisos. Nesta categoria são
incluídas fêmeas cujos folículos não chegam até a divergência.
Conforme a classificação acima, as médias das condições ovarianas antes
dos tratamentos foram de 1,2 ± 0,5 em dezembro/2001 e 1,3 ± 0,5 em março/2002.

3.2 Delineamento Experimental

O delineamento prospectivo utilizado neste trabalho foi o de blocos
casualizados generalizados, em arranjo fatorial de tratamentos do tipo 2x2
correspondendo à 2 tipos de implante (Novo/Reutilizado) e dois estéres de estradiol
(Valerato/Benzoato). Para proporcionar uma divisão eqüitativa entre os grupos, os
animais foram divididos em função do período pós parto; estado de parição
(primíparas ou multíparas); da condição corporal e ovariana.
As variáveis dependentes foram a Taxa de Prenhez na IATF e Taxa de
Prenhez no final da estação de monta (Final).
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3.3 Tratamentos

Dois lotes de fêmeas zebuínas

foram formados e receberam implantes

auriculares silásticos contendo 3 mg de norgestomet ( n=122) ou implantes
auriculares de norgestomet (n=119) que já haviam sido previamente utilizados por
um período de 10 dias.
Os animais que receberam
grupos . O

grupo 1 (n =61)

implantes novos, foram sub-divididos

em 2

recebeu uma injeção intramuscular de 3 mg de

norgestomet associado a 5 mg de valerato de estradiol (dia da implantação = D0) e o
grupo 2 (n =61), uma injeção intramuscular de 50 mg de progesterona associado a
2 mg de benzoato de estradiol ( dia da implantação = D0).
Da mesma maneira, os animais que receberam implantes reutilizados, foram
também sub-divididos em 2 grupos. O grupo 3

(n=58) recebeu

uma injeção

intramuscular de 3 mg de norgestomet associados a 5 mg de valerato de estradiol
(dia da implantação = D0) e para o grupo 4 (n=61) foi administrada uma injeção
intramuscular de 50 mg de progesterona associados a 2 mg de benzoato de
estradiol ( dia da implantação = D0).
Tratamentos para sincronização do estro e da ovulação:

Grupo 1 - Os animais do grupo 1 (n=61) receberam 1 implante auricular de
Crestar1 (3 mg de norgestomet) e uma dose de 3 mg de norgestomet + 5 mg de
valerato de estradiol, (IM) no dia da colocação do implante (D0). O implante
permaneceu por 10 dias.
______________________________________
1

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda.
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Grupo 2 - Os animais do grupo 2 (n=61) receberam 1 implante auricular de
Crestar (3 mg de norgestomet) e uma dose 2 mg de benzoato de estradiol + 50 mg
de progesterona2 (IM) no dia da colocação do implante (D0) . O implante permaceu
por 8 dias.

Grupo 3 - Os animais do grupo 3 (n=58) receberam 1 implante auricular de
Crestar

de norgestomet

previamente utilizados,

e uma dose de 3 mg de

norgestomet + 5 mg de valerato de estradiol (IM) no dia da colocação do implante
(D0). O implante permaneceu por 10 dias.

Grupo 4 - Os animais do grupo 4 (n=61 ) receberam 1 implante auricular de
Crestar de norgestomet previamente utilizados, e uma dose de 2 mg de benzoato
de estradiol + 50 mg de progesterona (IM). O implante permaneceu por 8 dias.

No dia da remoção dos implantes, todos os animais receberam 1 aplicação
(IM) de Prosolvin1 (7,5 mg de luprostiol) e 24 h após a remoção dos implantes
receberam 1 dose (IM) de benzoato de estradiol2 (1,0 mg). A Inseminação artificial
em tempo fixo (IATF) ocorreu 54-56 h após a retirada dos implantes.
A IA

foi realizada com sêmen congelado que apresentou concentração e

características físicas e morfológicas dentro dos padrões recomendados pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Segundo critérios de
acasalamento sugeridos pelos técnicos da Associação Brasileira de Criadores de
Zebu (ABCZ) foram utilizados sêmen de 20 touros da raça Nelore.
______________________________________
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Após a colocação dos implantes, foram introduzidos dois rufiões por grupo
para auxiliar na detecção do estro, caso algum animal aceitasse monta natural
durante o período dos tratamentos. Após a IATF foi realizada a troca da tinta do
buçal marcador dos rufiões para distinguir os animais que aceitaram monta antes ou
depois da IATF. Essa prática de manejo facilitou a IA das vacas que entraram em
cio antes e ou logo depois da IATF.
Trinta e cinco dias após a IATF foi procedido o diagnóstico de gestação por
ultra-sonografia utilizando um aparelho Aloka SSD 500 com um transdutor linear
transretal de 5 Mhz.
Foi considerado como (D1), o primeiro dia da estação de monta, quando os
animais foram inseminados em tempo fixo. Durante um período de inseminações de
50 dias, pôde-se acompanhar os animais que ciclaram após a IATF. Conforme os
animais demonstravam os sinais comportamentais característicos do cio, estes
animais foram re-inseminados.
Como foi realizado o diagnóstico de prenhez por ultra-sonografia 35 dias após
a IATF, a presença do concepto confirmou as prenhezes do primeiro dia de estação
de monta. Após o término das re-inseminações, foi realizado novamente o
diagnóstico de prenhez por ultra-sonografia.
Baseado nas datas das inseminações, pôde-se confirmar em que dia
da estação de monta as vacas tornaram-se gestantes, e projetada as curvas de
sobrevivência das porcentagens de vacas vazias durante a estação de monta.
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3.4 Análise Estatística

Os resultados foram analisados pelo programa computacional Statistical
Analysis System (SAS, Institute Inc., 1985).
As variáveis-resposta TP IATF e TP Final, foram submetidas à análise de
variância pelo PROC GLM (SAS) que separou como causas de variação efeito do
tipo de implante (novo ou reutilizado), tipo de ésteres de estradiol (VE ou BE), etapa,
estado de parição (primíparas ou multíparas), condição corporal e condição
ovariana, além das interações duplas: implante x Es; Implante x Etapa; Implante x
Par; Implante x CC; Implante x CO; Es x Etapa; Es x Par; Es x CC; Es x CO; Etapa x
CC; Etapa x CO; Par x CC; Par x CO; Par x Etapa e CC x CO. As interações triplas
inseridas foram Implante x Es x Etapa; Implante x Es x Par; Implante x Es x CC e
Implante x Es x CO para avaliação das taxas de prenhez.
Adicionalmente serão apresentados a curva de sobrevivência segundo tipo de
implante, tipo de ésteres de estradiol, estado de parição, condição coporal e
condição ovariana.

Material e Método 43

Tabela 1 - Análise de variância em delineamento de blocos casualizados
generalizados com utilização de implantes novos ou reutilizados
associados ao valerato e benzoato de estradiol para sincronização do
estro em vacas Nelore amamentando. Itarumã (GO), 2001/2002

Causa de Variação

Parição (par)
Condição Corporal (CC)
Condição Ovariana (CO)
Etapa
Implante (Impl)
Estrógeno (Estr)
par*CC
par*CO
par*Etapa
CC*CO
CC*Etapa
CC*Impl
CC*Estr
CO*Etapa
CO*Impl
CO*Estr
Etapa*Impl
Etapa*Estr
Impl*Estr
par*Impl
par*Estr
Etapa*Impl*Estr
par*Impl*Estr
CC*Impl*Estr
CO*Impl*Estr

Graus de Liberdade

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Resíduo

215

Total

240
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Quadro 1 - Esquema dos tratamentos utilizados para a sincronização do estro e da
ovulação em vacas Nelore amamentando.Itarumã (GO), 2001/2002

Grupo 1:
Inserção do
Retirada do
IA
implante novo
implante
Tempo fixo
⎪-----------------------------------------------⎪---------------⎪--------------⎪
D0↑
D10↑
D11↑
D12
3mg de norgestomet
PGF2α
BE
+ 5mg de valerato de estadiol

Grupo 2:
Inserção do
Retirada do
IA
implante novo
implante
Tempo fixo
⎪-----------------------------------------------⎪---------------⎪--------------⎪
D0↑
D8↑
D9↑
D10
50 mg de progesterona
PGF2α
BE
+ 2mg de benzoato de estadiol

Grupo 3:
Inserção do
Retirada do
IA
implante reutilizado
implante
Tempo fixo
⎪-----------------------------------------------⎪---------------⎪--------------⎪
D0↑
D10 ↑
D11↑
D12
3mg de norgestomet
PGF2α
BE
+ 5mg de valerato de estadiol

Grupo 4:
Inserção do
Retirada do
IA
implante reutilizado
implante
Tempo fixo
⎪-----------------------------------------------⎪---------------⎪--------------⎪
D0↑
D8↑
D9↑
D10
50 mg de progesterona
PGF2α
BE
+ 2mg de benzoato de estadiol
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4 Resultados e Discussão
4.1 Taxas de Prenhez para IATF (TP IATF) e ao final da estação de
monta (TP Final)

Os resultados das TP IATF e TP Final são apresentados na tabela 2, segundo
tipo de implante e tipo de éster de estradiol, bem como da interação entre ambos,
porque se constituem nos resultados diretamente ligados ao objetivo do presente
estudo.
Houve apenas uma interação envolvendo as variáveis tipo de implante e tipo
de éster de estradiol. Trata-se da interação tripla entre estado de parição, tipo de
implante e tipo de éster de estradiol (P<0,05) para TP IATF. Enquanto as multíparas
apresentaram TP IATF bastante semelhantes, quando tratadas por implantes novos
ou reutilizados associados ao valerato ou benzoato de estradiol, as primíparas
tratadas com implantes reutilizados associados ao benzoato de estradiol
apresentaram TP IATF inferior. Esta interação não possui significado biológico que
justifique a discussão dos resultados com base nesta interação. Além disto, entre as
primíparas, havia apenas 13 a 16 animais por grupo.
Não houve interação entre tipo de implante e tipo de éster de estradiol (talbela
2). Portanto os resultados serão discutidos com base nos efeitos principais.
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Tabela 2 - Taxas de prenhez (TP IATF e TP Final) em vacas Nelore amamentando,
segundo tipo de implante e tipo de éster de estradiol. Itarumã (GO),
2001/2002
INTERAÇÕES
Implante
Novo

Reutilizado

Estrógeno

TP IATF
(%)

Valerato de Estradiol (n=61)

49,1

Benzoato de Estradiol (n=61)

47,5

85,2
85,2

Valerato de Estradiol (n=58)

50,0

87,9

Benzoato de Estradiol (n=61)

47,5

85,2

TP Final (%)

EFEITOS PRINCIPAIS
Implante

Estrógeno

Novo (n=122)
Reutilizado (n=119)
Valerato de Estradiol (n=119)
Benzoato de Estradiol (n=122)

TP IATF
(%)

TP Final (%)

48,3
48,7

85,2
86,5

49,5
47,5

86,5
85,2
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Tabela 2 - Taxas de prenhez (TP IATF e TP Final) em vacas Nelore amamentando,
segundo tipo de implante e tipo de éster de estradiol. Itarumã (GO),
2001/2002

PROBABILIDADES
Causa de variação
Parição
Condição Corporal (CC)
Condição Ovariana (CO)
Etapa
Implante (Impl)
Estrógeno (Estr)
par*CC
par*CO
par*Etapa
CC*CO
CC*Etapa
CC*Impl
CC*Estr
CO*Etapa
CO*Impl
CO*Estr
Etapa*Impl
Etapa*Estr
Impl*Estr
par*Impl
par*Estr
Etapa*Impl*Estr
par*Impl*Estr
CC*Impl*Estr
CO*Impl*Estr

TP IATF1

TP FINAL2

0.0095
0.2996
0.7871
0.0483
0.5173
0.8723
0.1044
0.4276
0.1021
0.3324
0.1143
0.3448
0.9288
0.7593
0.7744
0.4523
0.5822
0.4615
0.1677
0.3146
0.8957
0.4175
0.0315
0.5260
0.9854

0.0029
0.6046
0.3337
0.1604
0.8417
0.6110
0.0356
0.0822
0.0601
0.3814
0.3400
0.5123
0.6951
0.9907
0.3087
0.7583
0.7998
0.9465
0.9755
0.5662
0.8287
0.1028
0.7470
0.0928
0.0866

1

Taxa de prenhez para IATF

2

Taxa de prenhez ao final da estação de monta (Final)
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4.2 Efeito dos Implantes

Novos ou Reutilizados sobre as Taxas de

Prenhez IATF e Final
Novos

Reutilizados
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50
40
30
20
10
0
0

21

42

Dias de E.M.

Figura 1 - Curvas de sobrevivência das porcentagens de vacas vazias, segundo tipo
de implante, em função de dias da estação de monta. Itarumã (GO),
2001/2002

Não houve diferença significativa entre as TP IATF resultantes do tratamento
da sincronização do estro com implantes novos ou reutilzados (P=0,51).
As taxas de prenhez para os animais tratados com implantes novos foi de
48,3% e, para os animais que receberam implantes reutilizados de 48,5%.
Para a TP Final, também não houve diferença significativa entre os animais
tratados com implantes novos ou reutilizados (P=0,84).
Ao final da estação de monta, a taxa de prenhez para os animais que
receberam implantes novos foi de 85,2% e, para os reutilizados de 86,5%.
As TP IATF obtidas no presente estudo, podem ser consideradas muito boas
e estão em conformidade com os resultados de outros autores (BO et al.,1994;
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BRIDGES et al., 1999; ROSSA, 2002). É importante ressaltar que no primeiro dia da
EM, 48,4% das vacas tornaram-se gestantes.
Não há, na literatura, relatos de taxas de prenhez com emprego de implantes
de Crestar reutilizados, nem tam pouco sobre a cinética de liberação de
norgestomet, seja in vitro ou in vivo , de implantes idênticos aos empregados neste
estudo.
Entretanto, Kesler e Favero (1995), avaliaram a taxa diária de liberação de
norgestomet de implantes de silicone que continham 6 ou 8 mg do progestágeno.
Estes autores concluíram, que a liberação de apenas 137 µg de norgestomet,
por dia, seria suficiente para suprimir o estro em vacas de corte Bos taurus taurus.
Além disto, verificaram que 18,8% das vacas tratadas

com implantes, que

continham 6 mg de norgestomet, manifestaram estro a partir do 13º dia de
tratamento.
No presente experimento, foram utilizados implantes comerciais que contêm 3
mg de norgestomet e não se observaram vacas em estro durante os tratamentos,
independentemente do fato dos implantes serem novos ou reutilizados. Além disto,
as taxas de prenhez não diferiram, o que comprova que a inibição do eixo
hipotálamo hipofisário, exercida pelo norgestomet, só deixou de existir, de fato,
quando os implantes foram retirados.
Neste estudo, os implantes reutilizados já haviam sido utilizados por um
período de 10 dias e sua reutilização por um período de 8 ou 10 dias, foi eficiente
para suprimir o estro e proporcionar boas taxas de prenhez.
Isto leva à especulação de que os implantes comercialmente disponíveis, que
contêm apenas 3 mg de norgestomet, são suficientes para liberar, no mínimo 137µg
de progestágeno, por dia, por pelo menos 20 dias; ou a dose mínima para suprimir o
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estro de vacas Nelore amamentando é menor do que a necessária para provocar o
mesmo efeito em vacas Bos taurus taurus,
Whittaker et al. (2002) promoveram a reutilização do dispositivo CIDR em
vacas de corte com bezerro ao pé e também não verificaram perda de eficácia. Para
a sincronização do estro e da ovulação foram utilizados os dispositivos novos ou
previamente utilizados associados com o BE na colocação do implante e
sincronizado-se a ovulação com 1 mg de BE. As TP IATF para os dispositivos
novos e reutilizados foram de 62% e 73%, respectivamente, valores que não
diferiram estatisticamente.
Barufi, (2002) utilizou, para a sincronização do estro e da ovulação, CIDR,
CIDR reutilizado e Crestar, com as seguintes taxas de prenhez após a IATF: 28,8%,
38,7% e 52,7% respectivamente. Quando o autor comparou as taxas de prenhez
obtidas com o uso de CIDR (novo ou usado) com os resultados obtidos após
sincronização com Crestar, verificou-se diferença estatística (P<0,05), com
resultados superiores para a sincronização com norgestomet.
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4.3 Efeito dos ésteres de estradiol sobre as Taxas de Prenhez IATF
e Final
Valerato

Benzoato
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Figura 2 - Curvas de sobrevivência das porcentagens de vacas vazias, segundo tipo
de éster de estradiol, em função de dias da estação de monta.
Itarumã (GO), 2001/2002
Não houve diferença significativa entre as TP IATF resultantes da utilização
do VE ou BE (P=0,87).
As taxas de prenhez para os animais que receberam valerato de estradiol foi
de 49,5% e, para os que receberam benzoato de estradiol, de 47,5%.
Analisando o efeito dos ésteres de estradiol para TP Final, observou-se que
também não houve diferença significativa entre os animais que receberam valerato
de estradiol ou benzoato de estradiol no início dos tratamentos (P=0,61).
Ao final da estação de monta a taxa de prenhez para os animais que
receberam valerato de estradiol foi de 86,5% e, para os que receberam benzoato de
estradiol, de 85,2%.
Os estrógenos são empregados no início dos tratamentos com progesterona
ou progestágenos com intuito de provocar atresia nos folículos ovarianos presentes

Resultados e Discussão 52

no momento do tratamento e proporcionar emergência sincronizada de uma nova
onda folicular.
De fato, a administração de estradiol em combinação com progesterona
suprime a liberação de LH e FSH e reduz a freqüência dos pulsos de LH para
padrões típicos da fase luteínica. Esta reduzida freqüência de LH está associada
com o término da onda folicular, pela atresia do folículo dominante, e com a
emergência de uma nova onda folicular (KINDER et al., 1996 e MIHM et al., 1996).
A supressão do FSH depende da dose e do éster de estradiol empregado.
Dependendo do tempo em que as concentrações de estradiol permanecem elevadas
na corrente circulatória, ocorrem diferentes efeitos sobre as gonadotrofinas e
conseqüentemente sobre os folículos ovarianos.
No presente trabalho, dois diferentes tipos de ésteres de estradiol foram
empregados, o valerato e o benzoato de estradiol.
O valerato de estradiol é um éster do 17β-estradiol modificado na posição 17,
com uma ação mais prolongada quando comparado ao benzoato de estradiol
(WILLIAMS e STANCEL, 1996).
Segundo Bo et al. (1993) e Kastelic et al. (1997), a administração de 5 mg de
VE juntamente com a colocação de implante de norgestomet promoveu a
emergência de uma nova onda folicular 6,3 dias após.
Quando o benzoato de estradiol foi empregado para este fim, a emergência
da onda folicular ocorreu 4,1 dias após sua administração (MORENO et al., 2001).
No presente estudo, quando se utilizou o VE, o implante permaneceu por 10
dias, enquanto permaneceu por apenas 8 dias, quando o BE foi utilizado. Isto
possibilitou que, no momento da retirada dos implantes, os folículos da onda folicular
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apresentasem um maior grau de sincronização, pois estariam entre o 4º e 5º dias
após a emergência, independentemente do éster de estradiol empregado.
Outra diferença básica entre os efeitos do VE e do BE diz respeito à eficiência
em induzir a luteólise. O BE não é tão eficaz quanto ao VE para provocar regressão
luteínica, de modo que se faz necessária a aplicação de PGF2α no momento da
retirada dos implantes (BO et al., 1995).
Segundo Cavalieri et al. (1997), os teores de progesterona estavam
indetectáveis, 24 horas após a retirada dos implantes, em todas as vacas tratadas
com VE.
Apesar disto, no presente experimento, todas as vacas receberam uma
aplicação IM de análogo de PGF2α, no momento da retirada dos implantes, para
assegurar a luteólise e a homogeneidade entre os tratamentos.
Segundo Mcguire et al. (1990) e Mikeska e Williams (1988), o estro que
ocorre após a remoção dos implantes em vacas tratadas com norgestomet e VE
pode não ser decorrente da atividade ovariana. Entre as possíveis explicações para
este fato, Kojima et al. (1992) relacionaram a sensibilização dos animais ao
estrógeno extraovariano; presença de metabólitos do norgestomet com atividade
estrogênica ou estrógeno residual da injeção do valerato de estradiol. Baseado
nestas informações, a indução do cio na ausência da ovulação é a causa mais
comum quando tratamento com norgestomet é utilizado associado ao valerato de
estradiol.
Entretanto, no presente experimento, a manifestação dos estros apenas
comportamentais e não seguidos de ovulações não devem ter ocorrido em grande
escala, visto que as taxas de prenhez foram elevadas.
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Escobedo et al. (1989) verificaram grande incidência de comportamento de
estro sem ovulação, porém houve significativa redução da taxa de prenhez.
A hipótese inicial era de que VE proporcionasse TP IATF inferior quando
associado aos implantes reutilizados. Esta hipótese não pode ser confirmada uma
vez que a interação entre tipo de éster de estradiol e tipo de implante não foi
significativa para para TP IATF (P=0,16) nem para TP Final (P=0,97).

4.4

Efeito do estado de parição, condição corporal e condição
ovariana sobre as Taxa de Prenhez IATF e Final
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Figura 3 - Curvas de sobrevivência das porcentagens de vacas vazias, segundo
estado de parição, em função de dias da estação de monta.
Itarumã (GO), 2001/2002
O efeito do estado de parição influenciou significativamente a TP IATF
(P=0,009) e a TP Final (P=0,002). A TP IATF para as primíparas foi de 35,0%,
enquanto as multíparas atingiram 52,7%. As TP IATF e TP Final para as primíparas
e multíparas foram de 71,9% e 90,2%, respectivamente.
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Pela observação das curvas de sobrevivência, segundo estado de parição
(figura 3), pode-se notar que as primíparas mantiveram um desempenho inferior às
multíparas por toda a EM.
A TP IATF obtida para as primíparas neste experimento (35,0%) foi um pouco
menor que a obtida por Soto Belloso et al. (2002), na Venezuela, para esta mesma
categoria animal (41,1%). Entretanto, no experimento realizado naquele país,
empregou-se o eCG na retirada dos implantes de Crestar o que pode ter estimulado
o desenvolvimento folicular final e incrementado diretamente a taxa de prenhez
(ROSSA, 2002).
Um desempenho reprodutivo inferior de primíparas em relação às multíparas
é esperado tanto em condições experimentais quanto na maioria dos rebanhos de
cria comerciais (WILTBANK, 1970; BELLOWS e SHORT, 1978).
Vacas primíparas ainda não completaram sua fase de crescimento e devem
disponibilizar energia para a amamentação. Além disto, compõem uma classe
hierarquicamente inferior, quando agrupadas com multíparas, o que faz com que
tenham dificuldades de acesso às melhores pastagens, cocho com suplementação e
água.
Entretanto, é interessante notar que houve algumas interações envolvendo
estado de parição.
A interação entre parição e classe de condição corporal foi significativa para
TP Final (P=0,03), apresentando um tendência para influenciar a TP IATF (P=0,10).
(tabela 2; gráficos 1 e 2).
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Gráfico1 - Taxas de prenhez IATF para primíparas e multíparas segundo condição
corporal. Itarumã (GO), 2001/2002
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Gráfico 2 - Taxas de prenhez Final para as primíparas e multíparas segundo
condição corporal. Itarumã (GO), 2001/2002
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Os animais foram agrupados em 2 classes de condição corporal. A classe 1
incluiu animais que apresentavam condição corporal inferior a 5 enquanto a classe
2, os animais com condição corporal maior ou igual a 5.
As primíparas da classe 1 apresentaram menores TP IATF e TP Final em
comparação com as primíparas de classe 2 e multíparas de um modo geral (gráficos
1 e 2).
Isto sugere que as primíparas são mais sensíveis que as multíparas ao efeito
do balanço energético negativo do período pós parto, o que já foi relatado por
Bellows et al. (1982). Além disto, pode-se inferir que o emprego de programas de IA
em tempo fixo para as primíparas deve ser direcionado aos animais com condição
corporal maior ou igual a 5, evitando-se tratar as primíparas com condição corporal
inferior.
Houve uma tendência da interação entre estado de parição e condição
ovariana influenciar significativamente a TP Final (P=0,08), mas não a TP IATF
(P=0,43). (tabela 2 e gráficos 3 e 4).
O escore 1 da condição ovariana corresponde aos animais que estavam
ciclando, enquanto o escore 2, aos animais cujos folículos ovarianos desenvolvemse até o desvio mas não ovulam (WILTBANK et al., 2002).
As primíparas com escores de condição ovariana 1 e 2 apresentam TP Final
de 81,5% e 63,3%, respectivamente (gráfico 4).
A TP Final das multíparas praticamente não sofreu influência da condição
ovariana avaliada no início da EM (gráfico 4).
A EM teve uma duração de apenas 50 dias e a TP Final das primíparas que
não estavam ciclando, de certa forma, foi prejudicada.
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Gráfico 3 - Taxas de prenhez IATF para primíparas e multíparas segundo condição
ovariana. Itarumã (GO), 2001/2002
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Gráfico 4 - Taxas de prenhez Final para as primíparas e multíparas segundo
condição ovariana. Itarumã (GO), 2001/2002
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Fêmeas bovinas que iniciam a EM ciclando têm mais oportunidades de
conceber do que as que estão em anestro. Estações de monta de apenas 50 dias
são insuficientes para assegurar pelo menos 3 ocorrências de estros, principalmente
para aqueles animais que iniciam a EM em anestro.
O emprego de tratamentos à base de progesterona ou progestágenos podem
induzir ciclicidade em vacas que não estão ciclando (SPITZER, 1982; STEVENSON
et al., 1994).
De fato, no presente estudo, as vacas com condição ovariana 2 não diferiram
quanto às TP IATF quando comparados às vacas com condição ovariana 1.
Finalmente, houve uma tendência das TP IATF (P=0,10) e TP Final (P=0,06)
sofrerem influência da interação entre estado de parição e etapa. Trata-se de uma
interação de grandeza e não de ordem.
As primíparas apresentaram TP IATF bastante semelhantes na etapas 1 e 2
(31,8% vs 37.1%) enquanto houve tendência das multíparas apresentarem TP IATF
maiores na etapa 2 do que na 1 (70,0% vs 42,1%).
Ao final da EM, houve uma tendência das primíparas apresentarem uma TP
Final superior na etapa 1 quando comparada com a etapa 2 (81,8% vs 65,7%)
enquanto as multíparas apresentaram TP Final de 90,0% em ambas as etapas.
Estas interações não puderam ser explicadas pelas diferenças nas médias de
condição corporal (4,3 e 4,1), de condição ovariana (1,63 e 1,62) e período pós-parto
(80 e 75 dias) encontradas nas primíparas utilizadas nas etapas 1 e 2
respectivamente.
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5 CONCLUSÕES

1. A reutilização do implante auricular de norgestomet 3 mg proporcionou
taxa de prenhez semelhante à do implante novo.

2. A administração de norgestomet + VE ou progesterona + BE
momento

da

inserção

dos

implantes,

para

sincronização

no
da

emergência da onda folicular, proporcionou taxas de prenhez na IATF
semelhantes, independentemente do fato de terem sido empregados
implantes novos ou reutilizados .
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