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RESUMO
LEMES, K. M. Comparação da eficiência de diferentes formulações à base de
progesterona para indução da puberdade e desempenho reprodutivo em novilhas da
raça Nelore. [Effect of different progesterone sources on the induction of puberty and
reproductive performance in Nelore heifers]. 2017. 79f. Tese (Doutorado em Ciências) –
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga,
2017.

Diferentes formulações à base de progesterona (P4) foram avaliadas para a indução da
puberdade e desempenho reprodutivo em novilhas da raça Nelore. Ao início do protocolo
(D0), os animais (n=374; 13,5 ± 0,05 meses e 241,49 ± 1,50kg) foram distribuídos entre os
grupos CT (Controle; sem tratamento; n=122), DI (Dispositivo Intravaginal; n=117) e IN (150
mg P4 injetável de longa ação; n=118). Dez dias (D10) após, os grupos tratados receberam 1
mg de benzoato de estradiol (BE) e 150 µg de PGF2α. Após doze dias (D22), todos os
animais foram submetidos a protocolos de IATF e avaliados quanto à presença de CL (taxa de
ovulação ao protocolo de indução da puberdade). Neste momento, todos os animais
receberam um DI de P4 (1 g) e 2 mg de BE. Oito dias e meio após, os DI foram removidos e
administrados 1 mg de BE, 150 µg de PGF2α e 300 UI de eCG. A IATF foi realizada no D10.
Foram avaliadas características de desenvolvimento ovariano e uterino, assim como o
desempenho reprodutivo após dois protocolos de IATF consecutivos. Houve aumento (P <
0,05) no diâmetro do FD nos animais do grupo IN no D10, assim como maior (P < 0,05)
diâmetro ovariano nos grupos DI e IN no D22. O tônus e diâmetro uterino foram superiores
(P < 0,05) no D10 nos grupos tratados e permaneceram superiores até o início do protocolo de
IATF (D22). Adicionalmente, o tônus e diâmetro uterino no grupo IN foram superiores (P <
0,05) ao grupo DI no mesmo período. Houve aumento (P < 0,05) na taxa de indução da
puberdade nos animais tratados (DI = 63,25a% e IN = 68,64a%) quando comparados ao grupo
CT (4,92b%). Foram observados maior diâmetro (P < 0,05) do FD no D8,5 nos grupos
tratados (DI e IN) e tendência (P < 0,10) de aumento no FD no momento da IATF no grupo
IN quando comparado ao grupo CT. Houve aumento (P < 0,05) na taxa de prenhez à 1ª IATF
no grupo IN (42,74%) quando comparado aos grupos CT (24,59%) e DI (26,49%). No
entanto, não houve diferença (P > 0,05) na taxa de prenhez à 2ª IATF, taxa de prenhez
acumulada, taxa de prenhez final, perda gestacional entre o DG30 e DG60 ou após o DG60.
Desta forma, a utilização de P4 para indução da puberdade em novilhas Nelore é um
tratamento eficaz, assim como aumenta o desenvolvimento do aparelho reprodutivo nos

animais tratados. A utilização de P4 injetável de longa ação é uma alternativa aos tratamentos
utilizados rotineiramente (dispositivos intravaginais) para indução da puberdade em novilhas,
além de ser uma ferramenta de menor custo e maior praticidade de manejo, contribuindo
também com a questão sanitária do rebanho. O tratamento com P4 para indução da puberdade
aumenta a taxa de ciclicidade ao início do protocolo de IATF, porém, não aumenta a taxa de
prenhez acumulada, taxa de prenhez final e taxa de perda gestacional após a IATF. No
entanto, houve aumento na taxa de prenhez à 1ª IATF em animais tratados com P4 injetável
de longa ação, antecipando o momento da concepção durante a EM. Desta forma, é possível
reduzir a idade ao primeiro parto para os 2 anos em novilhas Nelore, possibilitando também
uma forma indireta de seleção para precocidade sexual nestes animais com maior potencial
genético dentro do rebanho.

Palavras-chave: Ciclicidade. Pré-púbere. Prenhez. Novilhas de corte. Precocidade.

ABSTRACT
LEMES, K. M. Effect of different progesterone sources on the induction of puberty and
reproductive performance in Nelore heifers. [Comparação da eficiência de diferentes
formulações à base de progesterona para indução da puberdade e desempenho reprodutivo em
novilhas da raça Nelore]. 2017. 79f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017.

Different progesterone (P4) sources were evaluated for induction of puberty and reproductive
performance in Nelore heifers. At the beginning of the protocol (D0), animals (n=374, 13.5 ±
0.05 months and 241.49 ± 1.50 kg) were distributed in CT (Control; without treatment;
n=122), ID (Intravaginal Device, n=117) and IN (150 mg long-acting injectable P4, n=118)
groups. Ten days (D10) after, the treated groups received 1mg of estradiol benzoate (BE) and
150 μg of PGF2α. Twelve days (D22) after, all animals were submitted to FTAI protocols and
evaluated for the presence of CL (ovulation rate after the protocol for induction of puberty).
At this moment, an ID (1 g of P4) was placed in all animals plus 2 mg of BE. Eight and a half
days later, IDs were removed and 1 mg of BE, 150 μg of PGF2α and 300 UI of eCG were
administered. FTAI was performed on D10. Characteristics of ovarian and uterine
development were evaluated as well reproductive performance after two consecutive FTAI
protocols. An increase (P < 0.05) of FD diameter was observed in the animals of the IN group
in D10, as well a greater (P < 0.05) ovarian diameter in ID and IN groups in D22. The uterine
tone and diameter was higher (P < 0.05) on D10 in treated groups and remained greater until
the beginning of the FTAI protocol (D22). In addition, the uterine tone and diameter in the IN
group was higher (P < 0.05) than the ID group in the same period. There was an increase (P <
0.05) on the induction of puberty in treated animals (ID = 63.25a% and IN = 68.64a%) when
compared to CT group (4.92b%). A greater diameter (P < 0.05) of the FD in the D8.5 was
observed in the treated groups (ID and IN) and a trend (P < 0.10) of increase in the FD at the
moment of the FTAI in the IN group when compared to the CT group. There was a higher (P
< 0.05) conception rate at the 1st FTAI in the IN group (42.74%) when compared to the CT
(24.59%) and ID (26.49%) groups. However, there was no difference (P > 0.05) in the
conception rate at the 2nd FTAI, cumulative conception rate, final pregnancy rate, gestational
loss between DG30 and DG60 or after DG60. Thus, the use of P4 to induce puberty in
Nellore heifers is an effective tool, as well enhances the development of the reproductive tract
in treated animals. The use of long-acting injectable P4 is an alternative to commonly used

treatments (intravaginal devices) to induce puberty in heifers, as well as being a lower cost
and greater practicality tool of management, also contributing to the sanitary issues of the
herd. Treatment with P4 for induction of puberty increases the rate of cyclicity at the start of
the FTAI protocol, but does not increase the cumulative conception rate, final pregnancy rate,
and gestational loss rate after FTAI. However, there was an increase in the conception rate at
the 1st FTAI in animals treated with long-acting injectable P4, anticipating the moment of
conception during BS in these animals. Thus, it is possible to reduce the age at first calving
for 2 years in Nelore heifers, also allowing an indirect selection tool for sexual precocity in
these animals with greater genetic potential within the herd.

Keywords: Cyclicity. Prepubertal. Pregnancy. Beef Heifers. Precocity.
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1 INTRODUÇÃO

O rebanho brasileiro é composto por aproximadamente 218 milhões de bovinos, sendo
que a raça Nelore é a principal raça de corte criada no país, correspondendo a 80% do rebanho
nacional. Dentro deste número, cerca de 63,2 milhões de fêmeas encontram-se em idade
reprodutiva (IBGE, 2016). Adicionalmente, o Brasil apresenta o segundo maior rebanho
mundial de bovinos, atrás apenas da Índia, sendo que mais da metade do mercado mundial de
carne bovina é representado por empresas brasileiras. Em 2015, somente as exportações de
carne bovina geraram receita de US$5,9 bilhões, representando 3% do total de exportações
anuais realizadas pelo Brasil, ilustrando a importância econômica deste ramo dentro do
cenário nacional (ABIEC, 2016).
Embora apresente números e perspectivas de grande interesse, a produtividade da
atividade pecuária nacional fica muito abaixo do seu potencial, ainda mais quando comparada
aos países de clima temperado. Os baixos índices produtivos são resultado de uma série de
falhas observadas nos sistemas de criação, tais como deficiências nos programas de
melhoramento genético, utilização de forragens de baixa qualidade, alta incidência de doenças
infecciosas e parasitárias e programas nutricionais inadequados (VIANA, 1999). Além disso,
fatores como a elevada idade ao primeiro parto, baixa taxa de prenhez das matrizes, altas
taxas de mortalidade dos bezerros e baixo ganho de peso dos animais resultam em redução
nos índices de desfrute do rebanho, sendo que as falhas reprodutivas representam uma grande
limitação para o desempenho da pecuária de corte nacional (ANUALPEC, 2005).
Dentro dos sistemas de criação, novilhas e primíparas representam aproximadamente
40% do total de matrizes, fazendo com que especial atenção seja direcionada a estas
categorias, para que melhorias na eficiência produtiva do rebanho sejam alcançadas
(GOTTSCHALL, 1999). Desta forma, a produção de novilhas para reposição tem grande
importância para alguns aspectos fundamentais nos rebanhos comerciais, tais como a
manutenção da eficiência reprodutiva e dos índices zootécnicos, assim como a intensificação
dos programas de melhoramento genético.
A idade ao primeiro acasalamento e concepção são fatores determinantes na
produtividade de um rebanho, sendo a idade à puberdade o fator determinante no sucesso
reprodutivo da fêmea em sua primeira estação reprodutiva (DAY; ANDERSON, 1998). Desta
forma, quando a primeira parição ocorre aos quatro anos de idade, o índice de desfrute do
rebanho fica em torno de 10%, sendo praticamente duplicado se a primeira parição ocorrer
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aos 3 anos de idade. Antecipando o primeiro parto para 24 meses de idade, ou seja,
acasalando novilhas aos 15 meses de idade, estas atingem a produtividade máxima, elevando
os índices de desfrute do rebanho a 40%. Desta forma, fica evidente que a redução da idade ao
primeiro parto proporciona incrementos nos índices de desfrute do rebanho, ilustrando a
importância da utilização de fêmeas sexualmente mais precoces para que a atividade pecuária
nacional tenha maior eficiência, rentabilidade e competitividade (PATTERSON et al., 1992;
FRIES; ALBUQUERQUE, 1999).
Embora alguns autores justifiquem a utilização de novilhas mais precoces, visto que a
redução da idade à puberdade aumenta a vida reprodutiva do animal, maximiza a produção de
bezerros, melhora a seleção genética através da redução do intervalo entre gerações, reduz a
demanda de pastos para manutenção de fêmeas para reposição, diminui o número de animais
improdutivos ou em recria na composição do rebanho, levando ao aumento do retorno
econômico em sistemas de criação (ROCHA; LOBATO, 2002; CARDOSO; NOGUEIRA,
2007; DAY; NOGUEIRA, 2013), algumas controvérsias ainda existem. Segundo Tran et al.
(1988), não há efeitos prejudiciais aos animais que apresentam a primeira parição mais jovens
em relação àqueles em que este evento ocorre mais tardiamente. No entanto, Short et al.
(1994) listaram algumas desvantagens em relação à utilização de novilhas mais jovens, tais
como o aumento nos custos de produção, devido ao maior investimento em estratégias
nutricionais nesta categoria, aumento na perda de bezerros devido à distocias e aumento dos
custos com intervenções aos partos, menor taxa de retorno à reprodução dos animais mais
jovens à primeira parição, assim como uma menor produção de bezerros, que ainda seriam
desmamados com menor peso.
Diante do exposto, a idade à puberdade e o momento em que este evento ocorre em
relação à estação reprodutiva irão determinar qual será o momento da concepção durante a
primeira estação reprodutiva, a produtividade do animal durante sua vida reprodutiva e,
consequentemente, a eficiência econômica do sistema de criação. Além disso, em animais que
ainda não atingiram a puberdade espontaneamente até o início da estação reprodutiva, há
também a possibilidade e/ou necessidade de indução da puberdade (DAY; NOGUEIRA,
2013). No entanto, embora os programas de sincronização da ovulação utilizados atualmente
apresentem resultados satisfatórios em animais zebuínos, tais protocolos hormonais
desenvolvidos e utilizados em vacas lactantes não apresentam resultados satisfatórios quando
utilizados em novilhas (MENEGHETTI et al., 2009; SÁ FILHO et al., 2009).
Portanto, apesar da ótima habilidade materna que as fêmeas bovinas da raça Nelore
possuem, a maturidade sexual é atingida muito tardiamente. Com a urgente necessidade de
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intensificação do sistema de produção de gado de corte no Brasil, é fundamental que o setor
adote um conjunto de medidas que possibilite significativa diminuição da idade ao primeiro
parto, para melhorar a sustentabilidade da pecuária de corte. Estas medidas devem contemplar
aspectos multidisciplinares como melhoramento genético, estratégias nutricionais, sanitárias e
farmacológicas para indução de ciclicidade, assim como a utilização de biotécnicas aplicadas
à reprodução, como a inseminação artificial em tempo fixo (IATF). Desta forma, este estudo
tem como objetivo avaliar protocolos para indução da puberdade em novilhas da raça Nelore
utilizando diferentes formulações à base de progesterona, buscando avaliar a eficiência de
uma formulação injetável de longa ação como alternativa aos tratamentos utilizados
rotineiramente (dispositivos intravaginais reutilizados), por se tratar de uma estratégia de
maior praticidade de manejo e menor custo, reduzindo também os riscos sanitários ao se
reutilizar dispositivos intravaginais. Da mesma forma, através da avaliação do desempenho
reprodutivo, este estudo busca aprimorar as estratégias indicadas para esta categoria em
programas reprodutivos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 FISIOLOGIA DA PUBERDADE

A puberdade pode ser caracterizada como o período de transição entre a imaturidade
do período pós-parto inicial (CARDOSO; NOGUEIRA, 2007) e a maturidade sexual
adquirida durante o desenvolvimento do animal, que culmina com a obtenção da capacidade
reprodutiva e manutenção de uma gestação (TERASAWA; FERNANDEZ, 2001). Desta
forma, este evento tem sido definido como o primeiro período de estro seguido por ovulação
ou o início da ciclicidade reprodutiva (WILTBANK; KASSON; INGALLS, 1969; SCHILLO;
HALL; HILEMAN, 1992; NOGUEIRA, 2004), sendo este evento dependente de diversos
fatores, tais como mecanismos genéticos, sanidade do rebanho, idade e raça do animal, peso e
desenvolvimento corporal, estação do ano, condição nutricional, manejo e tratamentos
hormonais (NOGUEIRA, 2004; CARDOSO; NOGUEIRA, 2007; MORAES; JAUME;
SOUZA, 2007).
O período do nascimento até o início da puberdade pode ser dividido em quatro
períodos, tendo início com um período infantil (do nascimento até 2 meses), período de
desenvolvimento (2 a 6 meses), fase estática (6 a 10 meses) e o período peripuberal,
compreendendo de 40 a 60 dias precedendo a primeira ovulação (DAY; NOGUEIRA, 2013).
Durante o período infantil, baixas concentrações de LH no sangue são observados, pois há
uma baixa responsividade hipofisária ao GnRH, assim como uma mínima secreção de GnRH
é observada. Após este período, há aumento na secreção de GnRH com consecutivo aumento
na capacidade de resposta hipofisária às concentrações de GnRH, resultando em aumento na
liberação de LH. Desta forma, esta liberação de gonadotrofinas estimula o desenvolvimento
gonadal, ocasionando aumento nas concentrações de estradiol circulantes. Neste momento, o
mecanismo de feedback negativo ao estradiol é observado, devido à diminuição na liberação
de LH, sendo observado dos 3 aos 6 meses de idade, em resposta ao aumento na atividade
esteroidogênica. Após este período, até cerca de 6 a 8 meses de idade, há a estabilização na
secreção de LH a baixos níveis, caracterizando a fase estática. Durante esta fase, o eixo
hipotálamo-hipófise é completamente competente e funcional, porém, devido ao efeito de
feedback negativo ao estradiol, é incapaz de produzir concentrações adequadas de LH, como
ocorre na fase folicular do ciclo estral. Além disso, neste momento também há
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desenvolvimento de folículos dominantes nos ovários. A aquisição da capacidade reprodutiva
ocorre após a diminuição do efeito de feedback negativo ao estradiol, com consequente
liberação de teores suficientes de LH, capazes de estimular um maior desenvolvimento
folicular e desencadear a primeira ovulação, sendo que estes eventos ocorrem durante o
período peripuberal em novilhas (DAY; ANDERSON, 1998).
Portanto, do ponto de vista endócrino, a puberdade é resultado da diminuição no efeito
de feedback negativo ao estradiol sobre a secreção de LH, levando ao aumento na liberação
de LH hipofisária em resposta aos estímulos crescentes de GnRH liberados pelo hipotálamo,
ocasionando um maior desenvolvimento e maturação folicular, culminado com a primeira
ovulação (DAY et al., 1984).

2.2 FATORES RELACIONADOS COM A IDADE À PUBERDADE

2.2.1 Nutrição e desenvolvimento corporal

O peso e desenvolvimento corporal são fatores de extrema importância para o início
da puberdade em novilhas. Desta forma, estratégias para

acompanhamento do

desenvolvimento corporal dos animais, assim como avaliação do peso e escore de condição
corporal ou ganho de peso diário, são ferramentas muito importantes para auxiliar na predição
da idade à puberdade, assim como para identificação de animais com bom potencial para
início da atividade reprodutiva e maior sucesso gestacional ao final da estação reprodutiva
(MARSON; GUIMARAES; MIRANDA NETO, 2004).
O início da puberdade está intimamente relacionado ao peso corporal e características
raciais, sendo geralmente relacionado a 60% do peso adulto para raças de corte de origem
europeia e 65% para raças zebuínas (OWENS; DUBESKI; HANSON, 1993). Segundo
recomendações do NRC (1996), em torno de 55, 60 e 65% do peso adulto para animais Bos
taurus de dupla aptidão, Bos taurus e Bos indicus, respectivamente, seriam as faixas de
desenvolvimento corporal adequadas para início da atividade reprodutiva em novilhas. De
uma maneira geral, o peso mínimo de 250 a 300 kg seria o recomendado para o início da vida
reprodutiva em novilhas taurinas, enquanto para zebuínos a recomendação seria na faixa de
300 a 330 kg, o que corresponderia de 65 a 70% do peso adulto (DOBSON;
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KAMONPATANA, 1986; PATTERSON et al., 1992; SEMMELMANN; LOBATO;
ROCHA, 2001). No entanto, estudos mais recentes demonstraram maior retorno econômico
quando o peso de 50 a 57% do peso adulto foi utilizado como parâmetro para início da
atividade reprodutiva (ENDECOTT et al., 2013).
Estratégias para acompanhamento e melhoria no ganho de peso dos animais também
contribuem para adiantar o início da vida reprodutiva em novilhas, visto que diversos autores
observaram que o aumento no ganho de peso antes do desmame ou logo após o desmame
antecipou a idade à puberdade em novilhas (YELICH et al., 1996; HALL et al., 1997;
LAMMERS; HEINRICHS; KENSINGER, 1999; ROBERTS et al., 2009), assim como
aumentou as taxas de prenhez ao primeiro serviço (FLECK; SCHALLES; KIRACOFE, 1980;
BUSKIRK; FAULKNER; IRELAND, 1995), a produção de leite (FERRELL, 1982;
BUSKIRK et al., 1995) e o peso dos bezerros ao desmame (FERRELL, 1982). Da mesma
forma, a diminuição do ganho de peso, devido à restrição alimentar, ocasionou atraso na idade
à puberdade (PATTERSON et al., 1992; BERGFELD et al., 1994; ROBERTS et al., 2009).
De forma semelhante, Semmelmann et al. (2001) observaram que novilhas Nelore que
tornaram-se prenhes com 16 a 18 meses de idade apresentaram maior peso corporal e melhor
escore de condição corporal. Em outro estudo, não foram observadas diferenças entre animais
púberes e não púberes em relação ao peso ao nascimento, no entanto, novilhas púberes foram
mais pesadas aos 210 dias (peso ao desmame) e mais jovens quando comparadas às não
púberes (MONTEIRO et al., 2013). Recentemente, White; Kasimanickam e Kasimanickam
(2016) observaram que novilhas com maior escore de condição corporal (>5, escala de 1 a 9)
apresentaram maior taxa de prenhez (58,9%) quando comparadas às novilhas com menor
escore de condição corporal (<5; 50%).
Diante do exposto, um correto manejo alimentar é necessário para que haja condições
favoráveis ao início da atividade reprodutiva em novilhas, visto que a restrição alimentar leva
ao atraso no início da puberdade através da supressão da pulsatilidade de LH e aumento do
feedback negativo ao estradiol, ocasionando diminuição no desenvolvimento folicular e
impossibilitando a ovulação (YELICH et al., 1996; DAY; ANDERSON, 1998;
WETTEMANN; BOSSIS, 2000). Desta forma, a alimentação adequada torna-se necessária
para a sinalização metabólica de uma maior disponibilidade de diversos fatores como energia,
glicose, IGF-1, insulina e leptina, sinalizando ao hipotálamo que há um balanço energético
favorável para o início da atividade reprodutiva (YELICH et al., 1996; NOGUEIRA, 2004).
Animais que recebem melhor alimentação e, portanto, apresentam maior ganho de
peso, apresentam redução da idade à puberdade, visto que o aumento nos pulsos de LH
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associados à puberdade são influenciados pelo perfil nutricional do animal (SCHILLO et al.,
1992). Novilhas que receberam uma dieta de alto ganho de peso apresentaram redução da
idade à puberdade com menor peso, apresentando maior pulsatilidade de LH e maiores
concentrações plasmáticas de insulina e do fator de crescimento semelhante à insulina do tipo
I (IGF-I) (YELICH et al., 1996). A deposição de gordura corporal é outro sinalizador
nutricional, sendo diretamente relacionada com a idade à puberdade, através das ações da
leptina, que atua como sinalizador da condição corporal do animal ao hipotálamo (SPICER,
2001; VAICIUNAS et al., 2008). Além disso, animais com maior deposição de gordura na
garupa apresentaram maior desenvolvimento do trato reprodutivo (LEAFLET et al., 2001).
Elevações nas concentrações plasmáticas de leptina e IGF-I foram observados antes da
ocorrência da puberdade em novilhas, sugerindo a participação destes hormônios no
mecanismo de início da puberdade (DÍAZ-TORGA et al., 2001; GARCIA et al., 2002). No
entanto, foi demonstrado que a leptina não é capaz de, isoladamente, desencadear o processo
da puberdade, funcionando como um sinalizador metabólico que permite a ocorrência da
puberdade quando a maturação sexual é atingida, atuando na regulação da secreção de
gonadotrofinas em resposta ao perfil energético do animal (ZIEBA et al., 2004).
A via do IGF-I também está relacionada à regulação do eixo reprodutivo em
mamíferos. Em relação à puberdade, por exemplo, o IGF-I, através do seu receptor (IGF1R),
influencia a atividade dos neurônios hipotalâmicos responsáveis pela liberação de GnRH
(DAFTARY; GORE, 2004). Em seres humanos, maiores concentrações de IGF-I na infância
foram preditores da redução da idade à menarca (TAM et al., 2006), assim como garotas com
puberdade precoce também apresentaram maiores teores de IGF-I (JUUL et al., 1995). Da
mesma forma, Sørensen et al. (2012) também observaram aumento nas concentrações de IGFI e insulina em meninas com puberdade precoce quando comparadas àquelas em que este
evento ocorreu em idade normal. Em roedores, o tratamento com IGF-I adiantou o momento
de abertura vaginal (DIVALL et al., 2010). Em novilhas que apresentaram puberdade
precoce, foram observadas maiores concentrações de IGF-I quando comparadas às novilhas
que não foram precoces, sugerindo que o IGF-I pode ser um fator importante durante o
mecanismo de início da puberdade, atuando na esteroidogênese dos folículos e aumentando a
produção de estradiol, fundamental para indução da ovulação (RADCLIFF et al., 2004). Em
pesquisas mais recentes, também foi demonstrado a participação de genes envolvidos na via
do IGF-I com a idade à puberdade em novilhas (FORTES et al., 2013).
Avaliações morfométricas corporais também são muito utilizadas como preditoras da
idade à puberdade em novilhas, assim como apresentam maior precisão na determinação do
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desenvolvimento e maturidade dos animais. Além disso, quando avalia-se somente o peso
corporal isoladamente, esta variável pode sofrer grande influência de flutuações periódicas,
principalmente relacionadas às intervenções nutricionais, enquanto as avaliações de medidas
corporais são mais constantes (NORTHCUTT; WILSON; WILLHAM, 1992). Em outro
trabalho, a avaliação do peso corporal apresentou baixa correlação com o acúmulo de gordura
subcutânea (AYRES et al., 2009), indicando que esta característica pode estar relacionada ao
porte do animal (ROCHA et al., 2003). Da mesma forma, animais com peso semelhante
podem apresentar diferenças fenotípicas, como, por exemplo, animais mais altos, longilíneos
e com menor profundidade podem apresentar peso corporal semelhante a animais mais baixos
e com maior profundidade (KOURY FILHO et al., 2009), Portanto, o peso corporal
mensurado isoladamente pode apresentar limitações para estimativas de idade à puberdade e
sucesso reprodutivo em novilhas submetidas à programas reprodutivos.
Neste sentido, foi descrito alta herdabilidade (0,65) para altura do quadril e idade à
puberdade em novilhas (VARGAS et al., 1998; MONTEIRO et al., 2013), assim como boa
abertura torácica e profundidade de costelas foram relacionadas com precocidade sexual
(KOURY FILHO et al., 2009). Em outro trabalho, novilhas que se tornaram gestantes ao final
da estação de monta apresentaram maior altura de cernelha, altura do posterior, altura
torácica, comprimento do corpo, comprimento da garupa, largura da cabeça, largura de
garupa, perímetro da cauda e perímetro torácico (ABUD, 2010). Da mesma forma, animais
com maior área pélvica apresentaram melhores escores do trato reprodutivo (ETR) e melhores
taxas de prenhez (DAHLEN et al., 2003).
Recentemente, em novilhas Nelore (n=638) foram avaliadas características
morfométricas para avaliação da relação da morfometria corporal com a idade à puberdade.
Novilhas púberes ao início da estação reprodutiva apresentaram maior idade (22,4 ± 1,37 vs.
21,1 ± 1,37 meses; P < 0,0001), altura de tórax (AT; 62,2 ± 0,86 vs. 61,1 ± 0,85 cm; P <
0,0001), largura de garupa (LG; 40,8 ± 0,32 vs. 39,4 ± 0,31 cm; P < 0,0001), peso corporal
(PC; 305,4 ± 5,94 vs. 292,4 ± 5,86 kg; P < 0,0001) e altura de cernelha (AC; 123,8 ± 1,27 vs.
123,3 ± 1,26 cm; P = 0,08) quando comparadas às novilhas pré-púberes (LIMA, 2017). De
forma semelhante, a idade (HALL et al., 1997; NOGUEIRA, 2004; FREITAS, 2015), peso
(FREETLY; KUEHN; CUNDIFF, 2011; LAMB, 2013; FREITAS, 2015); escore de condição
corporal (ECC) e espessura de gordura subcutânea na garupa (EGPU; GASSER, 2013;
RANDEL; WELSH, 2013; FREITAS, 2015) foram parâmetros relacionados à maior taxa de
ciclicidade em novilhas ao início da estação reprodutiva.
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As medidas morfométricas também foram relacionadas com o sucesso gestacional em
novilhas, sendo que maior idade (BYERLEY et al., 1987; FREITAS, 2015), profundidade de
costela (KOURY FILHO; ALBUQUERQUE, 2002; KOURY FILHO, 2005; FREITAS,
2015) e EGPU (ROBERTS et al., 2007; FREITAS, 2015) foram variáveis relacionadas ao
maior sucesso gestacional em novilhas submetidas à programas reprodutivos. Portanto, a
avaliação de características de desenvolvimento corporal são ferramentas muito importantes
para a identificação e seleção de novilhas com maior potencial para idade à puberdade e
sucesso gestacional.
Adicionalmente, estratégias para melhoria no ganho de peso das novilhas são muito
mais efetivas para determinar o início da puberdade e melhor desempenho reprodutivo
quando são realizadas precedendo o desmame ou logo após o desmame, quando comparadas a
estratégias de suplementação nutricional antecedendo a estação reprodutiva (ROBERTS et al.,
2009). Adicionalmente, sabe-se que o sistema de recria nos rebanhos brasileiros em sua
maioria se constitui apenas de alimentação a pasto, levando ao grande déficit nutricional
ocasionado pela sazonalidade da oferta de forragens e falhas de manejo nutricional, o que
geralmente reflete na maior idade à reprodução das novilhas e maior idade de abate dos
garrotes (DAY et al., 1986; PATTERSON et al., 1992; EUCLIDES et al., 2001; REIS et al.,
2009), fazendo com que haja a manutenção de um maior número de animais em categorias
improdutivas dentro do rebanho, o que prejudica a eficiência do sistema de produção
(ZERVOUDAKIS et al., 2002). Portanto, torna-se evidente a importância de maiores estudos
e investimentos em estratégias nutricionais e de seleção fenotípica nos rebanhos, levando ao
maior sucesso dos programas reprodutivos e melhor eficiência da pecuária nacional.

2.2.2 Fatores Genéticos

Dentro das variadas raças, animais Bos taurus taurus têm maior precocidade sexual,
ou seja, iniciam a puberdade entre 6 a 12 meses de idade (FORDE et al., 2011; DAY;
NOGUEIRA, 2013), enquanto animais Bos taurus indicus são mais tardios, iniciando a
ciclicidade reprodutiva entre 22 e 36 meses de idade (SOUZA et al., 1995; RESTLE; POLLI;
SENNA, 1999; ROMANO et al., 2007), fazendo com que a idade ao primeiro parto ocorra
aos 3 ou 4 anos de idade nos rebanhos brasileiros (NOGUEIRA, 2004; MALHADO et al.,
2013). Neste contexto, elevada idade ao primeiro parto e baixa taxa de gestação das matrizes
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podem levar à falha e/ou diminuição dos índices reprodutivos e baixos índices de desfrute do
rebanho, prejudicando o desempenho da atividade pecuária (CARDOSO; NOGUEIRA,
2007).
Avaliando um rebanho de novilhas zebuínas da raça Brahman e um composto tropical
(Bos taurus indicus x Bos taurus taurus), foi observado que animais zebuínos apresentaram o
primeiro corpo lúteo (CL) aproximadamente 100 dias após o mesmo evento ser observado nos
animais cruzados (JOHNSTON et al., 2009), reforçando a grande diferença relacionada a esta
característica entre grupos genéticos diferentes.
Adicionalmente, buscando identificar características produtivas e reprodutivas
relacionadas às fêmeas, que irão beneficiar a seleção e permanência das matrizes no rebanho,
a característica relacionada à capacidade de uma novilha tornar-se prenhe precocemente
apresenta um componente genético aditivo de média a alta magnitude, variando de 0,37 a 0,57
em animais Nelore (ELER et al., 2002, 2004; SILVA; DIAS; ALBUQUERQUE, 2005), o que
reforça a necessidade e a importância da implementação destes índices durante a seleção de
touros e novilhas dentro de um rebanho.

2.2.3 Bioestimulação

O efeito da bioestimulação ou efeito macho consiste na manutenção do macho entre as
fêmeas durante a fase puerperal ou por um período que antecede a estação de monta, para que
haja estímulo da atividade reprodutiva através da ativação do eixo hipotalâmico-hipofisáriogonadal (QUADROS; LOBATO, 2004). A bioestimulação é ocasionada por meio de
feromônios, estimulação genital ou outros estímulos sensitivos entre os constituintes do
grupo, que desenvolvem alterações em muitos processos fisiológicos e comportamentais,
inclusive aspectos relacionados à reprodução (ROBERSON et al., 1991). Avaliando o
tratamento oronasal de novilhas com urina de touros, verificou-se que um maior número de
novilhas tratadas atingiram a puberdade quando comparadas à novilhas tratadas com água,
reforçando a hipótese de que a urina de touros contém feromônios, sendo capaz de antecipar a
idade à puberdade em novilhas (IZARD; VANDENBERGH, 1982). Da mesma forma, o
efeito de bioestimulação foi observado quando houve a exposição de fêmeas a touros, que foi
capaz de induzir o início de ciclos estrais tanto em novilhas pré-púberes como em vacas no
período pós-parto (OLIVEIRA et al., 2009).
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Quadros e Lobato (2004), através da utilização de rufiões em período pré estação de
monta, verificaram que a bioestimulação aumentou o número de novilhas cíclicas ao início da
estação de monta, assim como aumentou o número de animais prenhes ao final da estação.
Além disso, verificaram que animais mais velhos e mais pesados apresentaram melhor
resposta ao efeito da bioestimulação. Em outro estudo, não foi observado efeito da
bioestimulação nas dimensões ovarianas e diâmetro do maior folículo e corpo lúteo, porém, as
taxas de prenhez foram maiores (62,5%) em novilhas bioestimuladas quando comparadas às
novilhas controle (25%; SOARES et al., 2008).

2.2.4 Tratamentos hormonais

Programas de indução e/ou sincronização do ciclo estral precisam apresentar alta
repetibilidade e ser minimamente dependentes do ambiente, possibilitando que altos índices
reprodutivos sejam alcançados em diferentes locais e situações. Da mesma forma, quanto
menor a necessidade de observação de estro, mais atrativos se tornam tais programas
(SIQUEIRA et al., 2008). A progesterona (P4) e seus análogos têm sido amplamente
utilizados em protocolos de sincronização há vários anos (ODDE, 1990), apresentando várias
alternativas de administração, tais como: injetáveis (ULBERG; CHRISTIAN; CASIDA,
1951; WHISNANT; BURNS, 2002), via oral, implantes auriculares (GONZALEZ-PADILLA
et al., 1975) e dispositivos intravaginais (MACMILLAN et al., 1991; PIMENTEL, 2006),
sendo que os dispositivos intravaginais apresentam ampla utilização atualmente. Estes são
compostos por uma estrutura de nylon, recobertos por uma membrana de silicone inerte
impregnado

com

progesterona,

sendo

tais

materiais

biocompatíveis

porém

não

biodegradáveis, assim como aumentam os custos dos protocolos em que são utilizados
(PIMENTEL, 2006). Além disso, a liberação do fármaco utilizado não ocorre de maneira
sustentada, mantendo doses que podem ser muito mais altas do que as necessárias em alguns
momentos (GIUFRIDA, 2013).
Em vacas de corte durante o período pós-parto, uma curta fase luteínica (curto período
de exposição à P4) ocorre após a primeira ovulação, sendo este evento sugerido como
necessário para que ocorra a reprogramação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal e haja a
retomada da ciclicidade. Adicionalmente, uma down-regulation nos receptores de ocitocina,
seguido por um período de diestro com duração normal foram observados após esta curta
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exposição pós-parto à P4 (ZOLLERS et al., 1993). Da mesma forma, a exposição de vacas em
anestro à P4 reduziu e/ou eliminou a ocorrência de ciclos estrais curtos, aumentando a
proporção de animais que apresentaram diestro normal após o tratamento (FIKE et al., 1997),
assim como a exposição à progestágenos foi capaz de induzir ciclicidade em vacas em
anestro, através do aumento na secreção de LH, sendo observado tanto em vacas leiteiras
(RHODES et al., 2002) quanto em vacas de corte (GARCIA-WINDER et al., 1986; PERRY;
SMITH; GEARY, 2004).
Em novilhas, a puberdade normalmente é precedida por ciclos estrais de curta duração,
acompanhados por ciclos estrais de duração regular (BERARDINELLI et al., 1979; EVANS;
ADAMS; RAWLINGS, 1994; BERGFELD et al., 1994; NOGUEIRA, 2004). A luteólise
prematura é considerada quando ocorre antes do 16º dia do ciclo estral, que é o momento em
que o endométrio inicia a secreção pulsátil de PGF2α em um ciclo estral de duração normal,
resultando em intervalos interestros mais curtos (YAVAS; WALTON, 2000; SÁ FILHO,
THATCHER; VASCONCELOS, 2009). As taxas de prenhez nestes ciclos estrais iniciais
sempre são baixas, visto que o corpo lúteo sofre luteólise antes do embrião tornar-se capaz de
produzir quantidades suficientes de IFN-τ para bloquear a luteólise, sendo este o período
crítico para o reconhecimento materno da gestação, que ocorre no período de 15 a 19 dias de
gestação (MANN; LAMMING, 2001; GIASSETTI et al., 2008).
Desta forma, após o início da puberdade, embora as capacidades endócrina e
reprodutiva estejam competentes e a concepção possa ocorrer após o primeiro estro seguido
por diestro de duração normal, um aumento progressivo no sucesso reprodutivo foi descrito
com o aumento no número de ciclos estrais após a puberdade em novilhas (BYERLEY et al.,
1987; STAIGMILLER et al., 1993), sendo observado um aumento de 19% a 21% na taxa de
prenhez em novilhas inseminadas no terceiro estro quando comparadas a novilhas
inseminadas em seu estro puberal (BYERLEY et al., 1987; PERRY et al., 1991). Neste
sentido, Staigmiller et al. (1993) avaliaram as taxas de prenhez após transferência de embriões
em novilhas ao primeiro estro puberal e ao terceiro estro após início da puberdade. Os autores
obtiveram taxa de prenhez de 13,0% quando utilizaram o primeiro estro puberal, comparado a
53,0% quando a transferência foi realizada no terceiro estro, sugerindo a influência dos ciclos
estrais após o início da puberdade em novilhas.
Além disso, a exposição à P4 e seus análogos tem sido relacionada à indução da
puberdade em novilhas. O mecanismo pelo qual a P4 induz a puberdade foi atribuído ao
aumento na secreção de LH após a remoção/eliminação da P4 no organismo, assim como sua
administração acelera o processo de diminuição do efeito de feedback negativo ao estradiol,
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aumentando a secreção de LH (ANDERSON; MCDOWELL; DAY, 1996; HALL et al., 1997;
RASBY et al., 1998). Segundo Day e Anderson (1998), a exposição aos progestágenos é
responsável pela redução da concentração de receptores de estradiol (E2) no hipotálamo,
causando a diminuição no efeito de feedback negativo sobre a liberação de GnRH,
possibilitando aumento na secreção de LH. No entanto, a eficácia da utilização de
progestágenos para indução da puberdade é influenciada por alguns fatores, tais como a idade,
a raça, o grau de desenvolvimento corporal e folicular dos animais no momento do tratamento
(ANDERSON et al., 1996). Neste contexto, foi observado que a eficiência da intervenção
hormonal sobre a indução e/ou sincronização do estro foi maior em novilhas pré-púberes com
idade entre 13 a 15 meses quando comparadas a animais mais jovens, com menos de 9 meses
de idade (SHORT et al., 1976).
Portanto, em animais que ainda não atingiram a puberdade espontaneamente até o
início da estação reprodutiva, há a possibilidade e/ou necessidade de indução da puberdade,
com o objetivo de respeitar os limites sazonais, além da pressão dos sistemas de produção de
carne. Os procedimentos mais utilizados para este fim são os protocolos à base de
progesterona (P4) e indutores de ovulação, que visam reprogramar o controle central do
sistema reprodutivo e estimular o crescimento folicular e a primeira ovulação. Além disso,
novilhas que entram em puberdade mais cedo apresentam maior performance reprodutiva,
assim como maior probabilidade de concepção após a primeira parição (FUNSTON et al.,
2012). Da mesma forma, novilhas com corpo lúteo ao início do protocolo de IATF
apresentam maiores taxas de prenhez quando comparadas à novilhas sem CL (SÁ FILHO et
al., 2010).
Utilizando protocolos à base de progesterona, resultados preliminares (não publicados)
atingiram em torno de 80% de indução da ovulação em novilhas Nelore e Cruzadas (Nelore x
Angus) e aproximadamente 60% (Nelore) ou 80% (Nelore x Angus) de taxa de prenhez após
dois protocolos de IATF consecutivos, possibilitando que a maioria dos animais tenham o
primeiro parto aos 2 anos de idade (DAY; NOGUEIRA, 2013). De forma semelhante, outros
autores obtiveram taxas de indução da ovulação variando entre 75 e 85%, utilizando
protocolos à base de dispositivos intravaginais de P4 associados ou não a outros fármacos
(eCG e/ou ECP; RODRIGUES et al., 2013). Em outro estudo, maiores taxas de detecção de
estro, diâmetro folicular, escore uterino e concepção foram observadas em novilhas tratadas
com dispositivos intravaginais de progesterona quando comparadas à animais controle
(CLARO JR. et al., 2010). Recentemente, foi descrito que a alteração no esquema de
administração de prostaglandina, utilizando duas doses com seis horas de intervalo,

Revisão de Literatura

33

comparada à uma ou duas doses administradas concomitantemente na retirada do dispositivo,
aumentou a taxa de prenhez em novilhas de corte submetidas à protocolos de IATF (WHITE;
KASIMANICKAM; KASIMANICKAM, 2016).
Adicionalmente, do ponto de vista fisiológico, a habilidade de um animal em
responder a um tratamento indutor pode também representar uma forma indireta de seleção
para precocidade sexual, visto que tal capacidade de resposta está relacionada à idade
esperada em que o animal apresentaria a primeira ovulação espontaneamente, o que, em um
grupo de novilhas sob o mesmo sistema de manejo, é provavelmente determinado
primeiramente por marcadores genéticos (DAY; NOGUEIRA, 2013).

2.2.5 Desenvolvimento do aparelho reprodutivo

Após o início da puberdade, um rápido aumento no tamanho e peso do útero, da cérvix
e da vagina foi descrito em novilhas. O rápido desenvolvimento uterino após a puberdade foi
relacionado à estimulação exercida pelo aumento nas concentrações de estradiol e
progesterona durante o período pós-púbere (DESJARDINS; HAFS, 1969).
Uma técnica desenvolvida por pesquisadores da Universidade do Colorado, EUA
(ANDERSON et al., 1991), que pode auxiliar muito na identificação e seleção de animais
para início da atividade reprodutiva, é o escore do trato reprodutivo (ETR). Este método é
baseado na palpação do trato reprodutivo, visando a avaliação do desenvolvimento uterino e
ovariano, atribuindo um escore de desenvolvimento de acordo com as estruturas observadas,
categorizando o perfil de desenvolvimento reprodutivo da novilha. Esta técnica apresentou
relação com idade à puberdade, resposta aos protocolos de sincronização e taxa de prenhez,
apresentando herdabilidade média de 0,32. O ETR 1 é dado a novilhas com trato reprodutivo
infantil, ou seja, cornos uterinos pequenos e sem tônus, ovários pequenos e sem estruturas
significativas. O ETR 2 são novilhas com cornos uterinos e ovários um pouco maiores que
ETR 1. No ETR 3 são observados tônus uterino e ovários com folículos palpáveis,
caracterizando animais em proximidade de iniciar ciclos estrais. O ETR 4 é indicado por
tônus e desenvolvimento dos cornos uterinos, ovários com folículos em tamanho préovulatório, sem a presença de corpo lúteo. O ETR 5 é semelhante ao ETR 4, exceto pela
presença de corpo lúteo palpável. Baseado nestes escores de classificação, os autores
observaram maiores taxas de prenhez ao final da estação reprodutiva em novilhas com maior
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escore do trato reprodutivo (ETR 1: 28,0%; ETR 2: 74,0%; ETR 3: 77,0%; ETR 4: 94,0% e
ETR 5: 85,0%).
Utilizando critérios semelhantes, Ferreira et al. (1999) observaram maiores taxas de
prenhez em novilhas Bos taurus indicus que apresentavam maiores escores do trato
reprodutivo. Em outro estudo, Holm, Thompson e Irons (2009) observaram aumento de 64%
na taxa de prenhez em novilhas que apresentaram no mínimo ETR 3. Além disso, os autores
atribuíram outro benefício para a utilização da seleção de novilhas por ETR, sendo a redução
do intervalo ao parto, permitindo às novilhas maior período de recuperação do estresse do
parto e, consequentemente, iniciar a próxima estação de monta em condições mais favoráveis.
Desta forma, os autores concluíram que o ETR pode ser utilizado como melhor preditor do
desempenho reprodutivo quando comparado a outras características comumente utilizadas,
como peso corporal e escore de condição corporal.
Em trabalho mais recente, Gutierrez et al. (2014), utilizando o sistema ETR
desenvolvido por Anderson et al. (1991), avaliaram novilhas em diferentes sistemas de
manejo, sendo um utilizando inseminação artificial (IA) e outro apenas com monta natural
(MN). Em ambos os sistemas avaliados, novilhas com maior ETR apresentaram maiores taxas
de prenhez. Além disso, novilhas com maior ETR tornaram-se prenhes mais cedo durante a
estação de monta, assim como a maior parte dos animais com baixos escores de ETR ficaram
vazias após a estação reprodutiva. Desta forma, o ETR influenciou tanto o número de
novilhas que tornaram-se prenhes durante a estação reprodutiva, assim como o momento em
que elas tornaram-se prenhes, apresentando-se como uma ferramenta importante na
identificação e seleção de fêmeas com maior probabilidade de tornarem-se prenhes no início
da estação reprodutiva.
Avaliando apenas a condição uterina, novilhas foram divididas em três categorias de
escore uterino, sendo EU 1, compreendendo os animais com cornos uterinos pequenos e sem
tônus; EU 2, escore intermediário e EU 3, animais com cornos uterinos grandes e tônus
acentuado. Foram observadas diferenças em relação à taxa de detecção de estro (EU 1:
32,0%; EU 2: 65,3% e EU 3: 64,5%), taxa de prenhez em 6 dias (EU 1: 12,8%; EU 2: 38,7%;
EU 3: 36,7%) e taxa de prenhez em 60 dias de EM (EU 1: 52,5%; EU 2: 79,0%; EU 3:
89,8%) (PERES et al., 2007).
As características relacionadas ao desenvolvimento ovariano também são objeto de
estudos relacionados à puberdade em novilhas. O tamanho ovariano está associado à
quantidade de folículos antrais, assim como está associado à reserva de folículos e fertilidade
dos animais (CUSHMAN et al., 2009; IRELAND et al., 2011). O diâmetro do maior folículo
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também foi associado ao diâmetro do útero, cérvix e canal vaginal, sendo que o aumento
nestas características foi observado nas 10 semanas precedendo a primeira ovulação em
novilhas (DAY et al., 1984; HONARAMOOZ et al., 2004; CUSHMAN et al., 2009). Da
mesma forma, o diâmetro do maior folículo ovariano aos 12 e 14 meses de idade em novilhas
zebuínas foi relacionado à puberdade precoce (DE LUCIA; PEREIRA; NOGUEIRA, 2002;
NOGUEIRA, 2004), assim como a seleção de novilhas pelo tamanho dos ovários e espessura
do útero foram relacionados à precocidade sexual (MONTEIRO et al., 2013). Neste sentido,
avaliando a área média dos ovários entre novilhas púberes e não púberes, Monteiro et al.
(2013) observaram que novilhas púberes apresentaram maior tamanho médio dos ovários
quando comparadas às novilhas que não manifestaram puberdade. No mesmo estudo, as
novilhas que manifestaram puberdade também apresentaram maior espessura do endométrio e
maior tônus uterino quando comparadas às novilhas não púberes. Outros pesquisadores
também observaram maiores taxas de manifestação de estro e prenhez em novilhas prépúberes que apresentavam maior tamanho de ovário (ANDERSON et al., 1996; FERREIRA
et al., 1999; HOLM et al., 2009).
O diâmetro do maior folículo também foi associado ao maior diâmetro ovariano em
novilhas, assim como animais com maior escore do trato reprodutivo apresentaram maiores
diâmetros dos ovários, folículo dominante e corpo lúteo. Da mesma forma, animais com
maior ETR apresentaram maior diâmetro uterino através de avaliação ultrassonográfica.
Adicionalmente, características como idade ao início da estação reprodutiva, escore de
condição corporal, ausência de CL, folículo dominante menor que 13mm, diâmetro uterino e
área pélvica foram relacionadas como variáveis preditoras em modelos relacionados à falhas
reprodutivas e anestro em novilhas. Finalmente, modelos baseados em avaliações
ultrassonográficas foram melhores preditores do que modelos baseados em exames de
palpação transretal, como proposto por Anderson et al. (1991), fato atribuído à menor
acurácia da palpação transretal na identificação e diferenciação da presença e diâmetro do CL,
diâmetro folicular e determinação mais precisa do desenvolvimento uterino nos animais
avaliados (HOLM et al., 2016).
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2.3 VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DE NOVILHAS PRECOCES

A partir dos argumentos apresentados, fica evidente que a utilização de fêmeas com
maior precocidade sexual torna-se uma característica fundamental para o crescimento e
melhoria da eficiência produtiva e econômica da atividade pecuária. Em sistemas utilizando
esta prática, quando atingirem aproximadamente 6,5 anos de idade, novilhas com o primeiro
parto ocorrendo aos 2 anos terão produzido em média 0,7 mais bezerros quando comparadas
às novilhas com o primeiro parto ocorrendo aos 3 anos de idade, sendo que o tempo de vida
reprodutiva não difere entre as categorias, sendo algumas vezes até maior em animais que
apresentam a primeira parição mais jovens. Em 2013, esta diferença na produtividade entre as
categorias representou, aproximadamente, 500 dólares por animal (DAY; NOGUEIRA,
2013). Outros pesquisadores verificaram que a eficiência econômica do sistema foi de 6 a 8%
maior quando novilhas foram acasaladas para que a primeira parição ocorresse aos 2 anos de
idade quando comparadas àquelas em que a primeira parição ocorre aos 3 anos, sendo que
esta diferença representou um aumento na produção de 138 kg de bezerros desmamados
durante a vida reprodutiva do animal (NUNEZ-DOMINGUEZ et al., 1991). Da mesma forma,
em sistemas onde novilhas foram acasaladas para que o primeiro parto ocorresse aos 2 anos
de idade ao invés de 3 anos, houve aumento de 16% no retorno econômico, assim como foi
observado aumento de 0,5 a 0,8 bezerros por matriz durante sua vida produtiva (ELER;
SANTANA; FERRAZ, 2010).
Desta forma, a longo prazo, a combinação de estratégias nutricionais, seleção genética
e intervenção hormonal, quando necessária, irão aumentar a eficiência da cadeia produtiva de
carne, permitindo a adequação dos sistemas de criação de uma forma a otimizar a eficiência
econômica e biológica do setor (DAY; NOGUEIRA, 2013).
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GERAIS

Avaliar o efeito da administração de duas fontes de progesterona, sendo uma como
dispositivo intravaginal (Sincrogest®; Ourofino Saúde Animal) e outra fonte injetável de
longa ação (Sincrogest® Injetável; Ourofino Saúde Animal) sobre a indução da puberdade e
desempenho reprodutivo em novilhas da raça Nelore.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar o efeito da administração de duas fontes de progesterona em novilhas prépúberes da raça Nelore sobre:
a. A variação no desenvolvimento uterino e ovariano durante e após o protocolo para
indução da puberdade;
b. A taxa de ciclicidade após o tratamento com progesterona e durante a estação
reprodutiva;
c. O desenvolvimento folicular e a taxa de prenhez em protocolos de IATF durante a
estação reprodutiva;
d. O desempenho reprodutivo dos animais, avaliando as perdas gestacionais e a taxa
de prenhez ao final da estação reprodutiva.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. ANIMAIS

Foram utilizadas 374 novilhas da raça Nelore, pertencentes à prefeitura do Campus
Fernando Costa da Universidade de São Paulo, na cidade de Pirassununga - SP, durante as
estações reprodutivas de 2014/2015 e 2015/2016. Os animais foram utilizados na primeira
estação reprodutiva após o desmame (faixa etária média de 13 a 14 meses). Durante todo o
experimento, as novilhas foram mantidas em piquetes de Brachiaria brizantha com acesso ad
libitum a água e suplementação mineral. Todos os animais foram manejados de acordo com as
recomendações da Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (Protocolo CEUA nº 2450230114).

4.2 CARACTERÍSTICAS AVALIADAS

Durante as avaliações, foram coletadas as informações de desenvolvimento corporal
(DC) e desenvolvimento reprodutivo. Como características de desenvolvimento corporal,
foram avaliados o peso (kg), escore de condição corporal (ECC), altura de cernelha (cm),
profundidade de costela (%, calculada de acordo com a fórmula: Profundidade = (altura de
cernelha – altura da costela) ÷ altura de cernelha) × 100), altura, largura e comprimento da
garupa (cm) e circunferência de canela (cm). Todas as avaliações de desenvolvimento
corporal foram determinadas em centímetros utilizando um hipômetro, conforme descrito por
Oliveira et al. (2013). As avaliações de escore de condição corporal (ECC) foram realizadas
sempre pelo mesmo técnico, utilizando a escala de 1 (debilitada) a 9 (extremamente gorda)
(RICHARDS; SPITZER; WARNER, 1986; SELK et al., 1988).
Os animais foram examinados por ultrassonografia transretal, utilizando um aparelho
com modo de brilho (modo-B) e Doppler-colorido (M5 VET; Mindray Medical International
Limited, China) com transdutor linear (52 mm) de 5-8MHz (Modelo 6LE5Vs). Todos os
exames em modo-B foram realizados em frequência de 6,5MHz. As características de
desenvolvimento reprodutivo foram avaliadas por palpação transretal (tamanho e tônus
uterino) e por ultrassonografia (US), onde foram avaliadas as características de diâmetro
(mm) dos dois maiores folículos, presença e diâmetro (mm) do corpo lúteo, diâmetro dos
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ovários (mm) e diâmetro uterino (mm). Os diâmetros (mm) dos ovários e das estruturas
ovarianas foram determinados através da média entre altura e largura, em uma única imagem,
da maior área observada ao exame ultrassonográfico em modo-B. A variável diâmetro
ovariano (mm) foi calculada através do somatório dos diâmetros de cada ovário. O tônus
uterino foi determinado por palpação transretal e categorizado em escores, sendo: (1) sem
tônus, (2) pouco ou tônus leve e (3) muito ou tônus bom, semelhante ao descrito para
avaliação do ETR (ANDERSON et al., 1991). Para as avaliações do diâmetro uterino, uma
imagem foi obtida de cada animal através do posicionamento do transdutor em direção
longitudinal ao corpo uterino, de forma que três regiões fossem observadas em uma única
imagem para ser utilizada para as mensurações, sendo: (1) o corpo do útero, (2) a curvatura e
(3) o corno uterino (Figura 1). Desta forma, o diâmetro (mm) de cada região foi determinado
e a média dos três diâmetros foi utilizada como parâmetro para a avaliação do diâmetro
uterino.

Figura 1 - Exemplo da imagem obtida ao exame ultrassonográfico para avaliação do diâmetro uterino em
novilhas Nelore pré-púberes.

(1) Corpo do útero
(2) Curvatura

(3) Corno uterino

(1)
(2)
(3)

Notas: Exemplo das três regiões uterinas utilizadas para avaliação do diâmetro uterino. (1) Diâmetro (cm) do
corpo do útero. (2) Diâmetro (cm) da curvatura. (3) Diâmetro (cm) do corno uterino.
FONTE: (LEMES, 2017).
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4.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Previamente ao início do protocolo para indução da puberdade, foram realizadas duas
avaliações com 7 a 10 dias de intervalo, sendo que somente as novilhas que não apresentaram
corpo lúteo em ambas as avaliações foram consideradas como pré-púberes e então utilizadas
no experimento. Os animais foram aleatoriamente direcionados (delineamento inteiramente
casualizado) para um dos grupos experimentais, sendo eles: Controle (CT; sem tratamento),
progesterona como dispositivo intravaginal (DI; Sincrogest®, Ourofino Saúde Animal) e
progesterona injetável de longa ação (IN; Sincrogest® Injetável, Ourofino Saúde Animal). No
dia do início do protocolo (D0), foi realizada a inserção de um dispositivo intravaginal usado
previamente por 16 dias (3º uso) nos animais do grupo DI, assim como os animais do grupo
IN receberam a dose de 150 mg de P4 por via intramuscular (IM). Dez dias (D10) após a
administração dos tratamentos, os dispositivos intravaginais foram removidos dos animais no
grupo DI, assim como todos os animais dos grupos tratados receberam por via intramuscular a
dose de 1 mg de benzoato de estradiol (Bioestrogen®, Biogénesis-Bagó Saúde Animal Ltda)
e 150 µg de D-Cloprostenol (Croniben®, Biogénesis-Bagó Saúde Animal Ltda). Um resumo
do protocolo experimental pode ser visualizado na figura 2.
Doze dias (D22) após o protocolo de indução supracitado, todos os animais foram
submetidos à protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) durante a estação
reprodutiva. Neste mesmo momento, todos os animais foram avaliados quanto à presença de
corpo lúteo, com o objetivo de determinar as taxas de ovulação do protocolo de indução da
puberdade. Este intervalo foi escolhido pois, segundo Rodrigues et al. (2014), iniciar o
protocolo de IATF 12 dias após a indução da puberdade aumenta as taxas de prenhez em
novilhas Nelore. No início do protocolo, todos os animais receberam um dispositivo
intravaginal contendo 1 g de progesterona (Cronipress® Monodose M-24, Biogénesis-Bagó
Saúde Animal Ltda) e 2 mg de benzoato de estradiol por via intramuscular (Bioestrogen®,
Biogénesis-Bagó Saúde Animal Ltda). Oito dias e meio após o início do protocolo de
sincronização, os dispositivos intravaginais foram removidos e foram administrados 1 mg de
benzoato de estradiol (Bioestrogen®, Biogénesis-Bagó Saúde Animal Ltda), 150 µg de DCloprostenol (Croniben®, Biogénesis-Bagó Saúde Animal Ltda) e 300 UI de gonadotrofina
coriônica equina (eCG, Ecegon®, Biogénesis-Bagó Saúde Animal Ltda), todos por via
intramuscular. Todas as fêmeas foram inseminadas em tempo fixo de 36 a 44 horas após a
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retirada dos dispositivos intravaginais (Figura 3). Desta forma, o período entre o início do
protocolo de indução da puberdade e o momento da IATF totalizou 32 dias.

Figura 2 - Protocolo experimental para indução da puberdade em novilhas da raça Nelore.

Notas: BE: Benzoato de estradiol. PGF2α: Prostaglandina F2α. IN: Progesterona injetável de longa ação. DI:
Progesterona como Dispositivo Intravaginal. US: Exame ultrassonográfico para avaliação reprodutiva.
DC: Avaliação das características de desenvolvimento corporal.
FONTE: (LEMES, 2017).

Figura 3 - Protocolo experimental para inseminação artificial em tempo fixo em novilhas da raça Nelore.

Notas: BE: Benzoato de estradiol. eCG: Gonadotrofina Coriônica equina. PGF2α: Prostaglandina F2α. IATF:
Inseminação Artificial em Tempo Fixo. US: Exame ultrassonográfico para avaliação reprodutiva.
FONTE: (LEMES, 2017).
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4.4 DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO

Trinta dias após a IATF, foram realizados os diagnósticos de gestação (DG30) por
ultrassonografia em todos os animais. Os animais foram considerados como prenhes quando
uma vesícula embrionária com embrião viável (presença de batimentos cardíacos) foi
observada. Neste caso, os animais que não estavam prenhes foram ressincronizados com o
mesmo protocolo de IATF supracitado, totalizando duas inseminações durante o período
experimental. Da mesma forma, trinta e sessenta dias após a segunda IATF foram novamente
realizados os diagnósticos de gestação (DG30 e DG60) para avaliação da taxa de prenhez e
determinação das perdas gestacionais, assim como a avaliação reprodutiva dos animais que
não tornaram-se gestantes. A figura 4 apresenta um diagrama esquemático com os manejos e
avaliações realizados durante o período experimental.

Figura 4 - Diagrama esquemático com os manejos e avaliações realizados durante o período experimental em
novilhas da raça Nelore utilizadas no protocolo para indução da puberdade.

Notas: IATF: Inseminação Artificial em Tempo Fixo. DG: Diagnóstico de Gestação. US: Exame
ultrassonográfico para avaliação reprodutiva.
FONTE: (LEMES, 2017).

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram avaliados quanto à normalidade (teste de Shapiro-Wilk) e
homogeneidade das variâncias. Quando a normalidade e/ou homogeneidade do teste foi
significativa (P < 0,05), os dados foram transformados e reavaliados. Comparações entre os
grupos foram analisadas para efeitos principais de tratamento e dia, assim como para efeito de
interação tratamento x dia. O efeito de ano foi incluído como efeito aleatório em todos os
modelos de análise. O procedimento misto (PROC MIXED) do SAS (Versão 9.3; SAS
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Institute, Inc., Cary, NC, USA) foi utilizado com a função repeated para a autocorrelação
entre mensurações sequenciais. Quando os efeitos principais de tratamento ou dia foram
observados, as diferenças foram localizadas através do Teste de Tukey. Quanto o efeito de
interação tratamento x dia foi observado, as diferenças foram localizadas através do
procedimento PDIFF do SAS. Dados com fator único foram analisados por ANOVA. Dados
de frequência foram analisados pelo PROC GLIMMIX do SAS. Dados que, mesmo após
transformação, continuaram sendo significativos nos testes de normalidade e/ou
homogeneidade, foram analisados por estatística não-paramétrica de ordem (Teste de
Kruskal-Wallis). A probabilidade de P ≤ 0,05 foi considerada como diferença significativa e
probabilidade entre P > 0,05 e ≤ 0,1 foi considerada como diferença aproximando-se de ser
significativa (tendência estatística). Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da
média (E.P.M.), a não ser por indicação contrária.
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5 RESULTADOS

5.1 NÚMERO DE ANIMAIS E CARACTERÍSTICAS AVALIADAS

Na tabela 1 estão apresentados os dados para caracterização do lote de 374 animais
utilizados no experimento, sendo um lote de 177 animais da estação reprodutiva de 2014/2015
(Ano 1) e outro lote de 197 animais da estação reprodutiva de 2015/2016 (Ano 2). No entanto,
foram utilizados os dados de 357 animais, visto que 8 (4,52%; Ano 1) e 9 (4,57%; Ano 2)
animais foram retirados das análises por apresentarem CL em alguma avaliação prévia ao
início do protocolo para indução da puberdade.
Não foram observadas diferenças (P > 0,05) entre os grupos em nenhuma das
características avaliadas, evidenciando a homogeneidade dos lotes e a correta casualização
durante a distribuição dos animais em cada tratamento.

Tabela 1 - Dados dos animais utilizados, segundo tratamento (CT, DI e IN), referentes à idade e características
de desenvolvimento corporal avaliados antes do início do protocolo para indução da puberdade.

Tratamentos
CT

Características
122
Número de animais (n)
13.41
Idade (meses)
5.11
ECC (1 - 9)
240.78
Peso (kg)
121.30
Altura de cernelha (cm)
45.68
Profundidade de costela (%)
36.91
Largura de garupa (cm)
a
38.79
Comprimento de garupa (cm)
a
131.30
Altura de Garupa (cm)
Circunferência de canela (cm)b 16.41

DI

IN

Média

E.P.M

Valor
de p

117
13.58
5.29
243.32
121.09
46.05
37.24
38.59
132.27
16.30

118
13.49
5.21
240.41
120.80
45.94
37.17
38.41
131.25
16.24

13.49
5.20
241.49
121.07
45.89
37.11
38.60
131.60
16.32

0.05
0.03
1.50
0.32
0.18
0.16
0.21
0.31
0.07

0.41
0.61
0.69
0.81
0.68
0.67
0.75
0.32
0.58

Notas: a Avaliações realizadas somente nos animais da estação reprodutiva de 2015/2016 (Ano 2).
b
Avaliações realizadas somente nos animais da estação reprodutiva de 2014/2015 (Ano 1).
FONTE: (LEMES, 2017).
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5.2 DESENVOLVIMENTO OVARIANO E UTERINO DURANTE O PROTOCOLO DE
INDUÇÃO DA PUBERDADE

5.2.1 Desenvolvimento ovariano

Foram observados efeitos significativos de tratamento (P < 0,0001), dia (P < 0,001) e
interação tratamento x dia (P < 0,0001) em relação ao desenvolvimento do folículo dominante
(FD), devido ao maior diâmetro do FD nos animais do grupo IN no D10 quando comparados
aos animais dos outros grupos (CT e DI; Figura 5A). Já em relação ao desenvolvimento do
folículo subordinado, apenas foi observado efeito de interação tratamento x dia (P < 0,04),
visto que houve redução no diâmetro do FS no D10 nos animais do grupo DI em relação aos
animais do grupo controle (Figura 5B).

Figura 5 - Médias (± E.P.M.) para as características de diâmetro do folículo dominante (FD) e subordinado (FS),
relativos às comparações entre os tratamentos (CT, DI e IN) durante o protocolo para indução da
puberdade.

Notas: Painel A: Diâmetro do folículo dominante (FD, mm). Painel B: Diâmetro do folículo subordinado (FS,
mm). CT: Grupo Controle. DI: Grupo Progesterona como Dispositivo Intravaginal. IN: Grupo
Progesterona Injetável de longa ação. Probabilidades para efeito de tratamento (T), dia (D) ou interação
tratamento x dia (TD) que foram estatisticamente significativos estão apresentados. a,b Pontos com letras
minúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05) dentro do tratamento. A,B Pontos com letras
maiúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05) dentro do dia.
FONTE: (LEMES, 2017).

Na figura 6 estão apresentados os dados de desenvolvimento ovariano durante o
protocolo de indução da puberdade. Foram observados efeitos significativos de dia (P <
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0,0001) e interação tratamento x dia (P < 0,0001) para esta característica, devido
principalmente ao aumento no desenvolvimento ovariano nos grupos DI e IN no D22 quando
comparados ao diâmetro ovariano do grupo CT.

Figura 6 - Médias (± E.P.M.) para a característica de diâmetro ovariano (mm), relativo às comparações entre os
tratamentos (CT, DI e IN) durante o protocolo para indução da puberdade.

Notas: CT: Grupo Controle. DI: Grupo Progesterona como Dispositivo Intravaginal. IN: Grupo Progesterona
Injetável de longa ação. Probabilidades para efeito de tratamento (T), dia (D) ou interação tratamento x
dia (TD) que foram estatisticamente significativos estão apresentados. a,b Pontos com letras minúsculas
diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05) dentro do tratamento. A,B Pontos com letras maiúsculas
diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05) dentro do dia.
FONTE: (LEMES, 2017).

5.2.1 Desenvolvimento uterino

Durante o protocolo para indução da puberdade, foram observados efeitos nos grupos
tratados com progesterona para as características de tônus e diâmetro uterino (Figura 7).
Houve aumento (P < 0,05) nos escores de tônus uterino nos grupos tratados (DI e IN) dez dias
(D10) após o início do protocolo, assim como esta diferença manteve-se significativa até o
início do protocolo de IATF (D22). Em relação aos grupos tratados, foram observados
maiores (P < 0,05) escores de tônus uterino no grupo IN no D22, quando comparado ao grupo
DI (Figura 7A). Houve efeito significativo de tratamento (P < 0,0001), dia (P < 0,04) e
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interação tratamento x dia (P < 0,001) para o diâmetro uterino, devido ao aumento nesta
característica nos grupos tratados (DI e IN) quando comparados ao grupo controle. O
diâmetro uterino foi significativamente superior nos grupos tratados dez dias após o início dos
tratamentos (D10) e permaneceu estatisticamente superior até o início do protocolo de IATF
(D22). Adicionalmente, o diâmetro uterino nos animais do grupo IN foi estatisticamente
superior (P < 0,05) ao grupo DI durante o mesmo período (D10 e D22; Figura 7B).

Figura 7 - Médias (± E.P.M.) para as características de tônus e diâmetro uterino (mm), relativo às comparações
entre os tratamentos (CT, DI e IN) durante o protocolo para indução da puberdade.

Notas: Painel A: Escores de tônus uterino. Painel B: Diâmetro uterino (mm). CT: Grupo Controle. DI: Grupo
Progesterona como Dispositivo Intravaginal. IN: Grupo Progesterona Injetável de longa ação.
Probabilidades para efeito de tratamento (T), dia (D) ou interação tratamento x dia (TD) que foram
estatisticamente significativos estão apresentados. a,b Pontos com letras minúsculas diferentes diferem
estatisticamente (P < 0,05) dentro do tratamento. A,B Pontos com letras maiúsculas diferentes diferem
estatisticamente (P < 0,05) dentro do dia.
FONTE: (LEMES, 2017).
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5.3 INDUÇÃO DA PUBERDADE E DESEMPENHO REPRODUTIVO

Na tabela 2 estão apresentados os dados referentes à indução da puberdade e
desempenho reprodutivo dos animais utilizados durante as duas estações reprodutivas. A
ressincronização não foi realizada em alguns animais, portanto, estes animais não foram
considerados nas comparações da taxa de prenhez à 2ª IATF, taxa de prenhez acumulada e
taxa de prenhez final. Houve aumento (P < 0,0001) na taxa de indução da puberdade nos
animais dos grupos tratados com progesterona quando comparados ao grupo CT, devido ao
maior número de animais com CL ao início do protocolo de IATF (D22) nos grupos DI e IN,
sendo que não houve diferença significativa entre os animais dos grupos tratados (Figura 8).
Em relação ao desenvolvimento folicular durante o protocolo de IATF, houve aumento
(P < 0,002) no diâmetro do folículo dominante no momento da retirada dos dispositivos
(D8,5) nos grupos tratados (DI e IN) quando comparados aos animais do grupo controle,
assim como foi observado tendência (P < 0,10) de aumento no diâmetro do FD no momento
da IATF no grupo IN quando comparado ao grupo CT (Figura 9).
Não foram observadas diferenças (P > 0,05) entre os grupos em relação às
características de número de animais que já haviam ovulado à 1ª e à 2ª IATF e taxa de
ciclicidade no momento do primeiro e segundo diagnósticos de gestação (DG30 e DG60).
Adicionalmente, não houve redução (P > 0,05) na taxa de prenhez nos animais que já haviam
ovulado no momento da IATF.
Houve aumento (P < 0,006) na taxa de prenhez à 1ª IATF no grupo IN quando
comparado aos grupos CT e DI. No entanto, não foram observadas diferenças (P > 0,05) entre
os grupos avaliados em relação às taxas de prenhez à 2ª IATF, taxa de prenhez acumulada e
taxa de prenhez final, assim como não houve diferença em relação à perda gestacional entre o
DG30 e DG60 ou após o DG60 (Figura 10).
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Tabela 2 - Resultados da indução da puberdade e desempenho reprodutivo em novilhas submetidas ao protocolo
para indução e protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) durante a estação
reprodutiva.

Características

Indução da puberdade (%)
Folículo Dominante no D8,5 à
1ª IATF (mm)
Folículo Dominante à 1ª IATF
(mm)
Ovulação antecipada à 1ª
IATF (%)
Taxa de Prenhez/ Ovulação
antecipada à 1ª IATF (%)
Taxa de Prenhez/ Ovulação
sincronizada à 1ª IATF (%)
Ciclicidade ao 1º DG (%)
Perda Gestacional do DG30
ao DG60 - 1ª IATF (%)
Folículo Dominante no D8,5 à
2ª IATF (mm)
Folículo Dominante à 2ª IATF
(mm)
Ovulação antecipada à 2ª
IATF (%)
Taxa de Prenhez/ Ovulação
antecipada à 2ª IATF (%)
Taxa de Prenhez/ Ovulação
sincronizada à 2ª IATF (%)
Ciclicidade ao 2º DG (%)
Perda Gestacional do DG30
ao DG60 - 2ª IATF (%)
Taxa de Prenhez Acumulada
(%)
Perda Gestacional do DG30
ao DG60 - Total (%)
Perda Gestacional após o
DG60 - Total (%)
Taxa de Prenhez Final (%)

Tratamentos
CT
4.92b
(06/122)
8.90 ±
0.18b
9.73 ±
0.19b*
9.02
(11/122)
27.27A
(03/11)
24.32Ab
(27/111)
28.09
(25/89)
3.33
(01/30)
8.25 ±
0.20
8.23 ±
0.28b
12.66
(10/79)
20.00X
(02/10)
30.43X
(21/69)
19.30
(11/57)
8.69
(02/23)
48.62
(53/109)
5.66
(03/53)
2.00
(01/50)
44.95
(49/109)

DI
63.25a
(74/117)
9.64 ±
0.19a
9.86 ±
0.24ab
14.53
(17/117)
29.41A
(05/17)
26.00Ab
(26/100)
37.21
(32/86)
9.68
(03/31)
8.46 ±
0.21
9.21 ±
0.27a
6.02
(05/83)
00.00X
(00/05)
25.32X
(20/79)
28.79
(19/66)
5.26
(01/19)
44.35
(51/115)
8.00
(04/50)
4.44
(02/45)
38.05
(43/113)

IN
68.64a
(81/118)
9.87 ±
0.19a
10.41 ±
0.24a*
11.02
(13/118)
46.15A
(06/13)
42.31Aa
(44/104)
29.85
(20/67)
12.00
(06/50)
8.37 ±
0.25
8.73 ±
0.32ab
10.77
(7/65)
42.86X
(03/07)
22.03X
(13/59)
24.53
(13/53)
12.50
(02/16)
56.52
(65/115)
12.31
(08/65)
0.00
(00/56)
49.56
(56/113)

Geral
Valor de p
45.10
< 0.0001
(161/357)
9.46 ±
< 0.002
0.11
9.89 ±
0.08
0.13
11.48
0.41
(41/357)
34.15
0.58
(14/41)
30.79
< 0.008
(97/315)
31.81
0.43
(77/242)
9.00
0.43
(10/111)
8.36 ±
0.83
0.12
8.73 ±
0.04
0.17
9.69
0.36
(22/227)
22.73
0.61
(05/22)
26.09
0.43
(54/207)
24.43
0.50
(43/176)
8.62
0.73
(05/58)
49.85
0.17
(169/339)
8.93
0.39
(15/168)
1.99
0.76
(03/151)
44.18
0.22
(148/335)

Notas: a,b Linhas com letras sobrescritas minúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05).
A
Não houve diferença estatística (P > 0,05) na taxa de prenhez entre animais que anteciparam ou não
anteciparam a ovulação à 1ª IATF.
X
Não houve diferença estatística (P > 0,05) na taxa de prenhez entre animais que anteciparam ou não
anteciparam a ovulação à 2ª IATF.
*
Linhas com asterisco sobrescrito indicam tendência de diferença estatística (P < 0,10) entre tratamentos
especificados.
FONTE: (LEMES, 2017).
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Figura 8 - Taxa de indução (porcentagem de animais com corpo lúteo ao início do protocolo de IATF) após o
protocolo para indução da puberdade, relativo às comparações entre os tratamentos (CT, DI e IN).

Notas: a,b Letras minúsculas sobrescritas diferentes indicam diferença estatística (P < 0,05) entre os tratamentos.
FONTE: (LEMES, 2017).

Figura 9 - Médias (± E.P.M.) do diâmetro do folículo dominante (FD) no momento da retirada dos dispositivos
(D8,5) e no momento da IATF, relativo às comparações entre os tratamentos (CT, DI e IN).

Notas: CT: Grupo Controle. DI: Grupo Progesterona como Dispositivo Intravaginal. IN: Grupo Progesterona
Injetável de longa ação. a,b Letras minúsculas sobrescritas diferentes indicam diferença estatística (P <
0,05) entre os tratamentos no dia da retirada dos dispositivos (D8,5). x,y Letras minúsculas sobrescritas
diferentes indicam diferença estatística (P < 0,05) entre os tratamentos no dia da IATF (D10).
FONTE: (LEMES, 2017).
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Figura 10 - Taxa de prenhez à 1ª IATF e à 2ª IATF aos 30 dias, perdas gestacionais (entre o DG30 e DG60 e após o DG60) e taxa de prenhez final em novilhas Nelore após o
tratamento para indução da puberdade e dois protocolos de IATF consecutivos, relativo às comparações entre os tratamentos (CT, DI e IN).

Notas: CT: Grupo Controle. DI: Grupo Progesterona como Dispositivo Intravaginal. IN: Grupo Progesterona Injetável de longa ação. DG30: Diagnóstico de gestação
realizado 30 dias após a IATF. DG60: Diagnóstico de gestação realizado 60 dias após a IATF. a,b Colunas com letras minúsculas diferentes indicam diferença
estatística (P < 0,05) entre os tratamentos.
FONTE: (LEMES, 2017).

6. DISCUSSÃO

Animais Bos taurus indicus geralmente são mais tardios quando comparados a animais
Bos taurus taurus, iniciando a ciclicidade reprodutiva entre 22 e 36 meses de idade (SOUZA
et al., 1995; RESTLE et al., 1999; ROMANO et al., 2007), fazendo com que a idade ao
primeiro parto ocorra aos 3 ou 4 anos de idade nos rebanhos brasileiros (NOGUEIRA, 2004;
MALHADO et al., 2013). Recentemente foi descrita uma baixa taxa de ciclicidade (1,3%)
antes do início do protocolo para indução da puberdade em novilhas Nelore aos 14 meses de
idade (FREITAS, 2015). Estas características confirmam os resultados observados no
presente experimento, visto que uma baixa taxa de ciclicidade (<5%) foi observada em
novilhas Nelore com aproximadamente 13 a 14 meses de idade.
Adicionalmente, sabe-se que o sistema de recria nos rebanhos brasileiros em sua
maioria se constitui apenas de alimentação a pasto, levando ao grande déficit nutricional
ocasionado pela sazonalidade da oferta de forragens e falhas de manejo nutricional, o que
geralmente reflete na maior idade à reprodução das novilhas (DAY et al., 1986;
PATTERSON et al., 1992; EUCLIDES et al., 2001; REIS et al., 2009). A partir dos dados do
presente estudo, esta característica torna-se evidente, pois os animais utilizados neste estudo
foram desmamados com peso médio de 209,5 kg aos 7,3 meses de idade e entraram na
estação reprodutiva com peso médio de 241,5 kg aos 13,5 meses de idade aproximadamente.
Esta diferença resulta em um ganho de 32 kg de peso vivo durante o período de recria, o que
corresponde a um ganho médio diário de 170 gramas aproximadamente, evidenciando as
falhas de manejo nutricional nos sistemas de recria da pecuária de corte nacional.
Avaliações morfométricas corporais também são muito utilizadas como preditoras da
idade à puberdade em novilhas, devido à maior precisão na determinação do desenvolvimento
e maturidade dos animais. Além disso, somente o peso corporal avaliado isoladamente pode
apresentar limitações ao ser relacionado com a puberdade, pois esta variável pode sofrer
grande influência de flutuações periódicas, principalmente relacionadas às intervenções
nutricionais (NORTHCUTT et al., 1992). Além disso, foi observada baixa correlação de peso
corporal com o acúmulo de reservas corporais (AYRES et al., 2009), assim como animais
com peso corporal semelhante podem apresentar diferenças fenotípicas (KOURY FILHO et
al., 2009). Neste sentido, diversas avaliações morfométricas, tais como idade, altura de tórax
(ou profundidade de costelas), largura e altura de garupa, área de garupa, peso corporal,
escore de condição corporal, altura de cernelha e espessura de gordura subcutânea na garupa
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têm sido relacionadas com a idade à puberdade e sucesso gestacional em novilhas
(BYERLEY et al., 1987; HALL et al., 1997; KOURY FILHO; ALBUQUERQUE, 2002;
NOGUEIRA, 2004; KOURY FILHO, 2005; ROBERTS et al., 2007; FREETLY et al., 2011;
RANDEL; WELSH, 2013; GASSER, 2013; LAMB, 2013; FREITAS, 2015; LIMA, 2017).
Desta forma, além da idade e peso corporal avaliadas rotineiramente, no presente estudo não
foram observadas diferenças entre os grupos em relação às características morfométricas
avaliadas, evidenciando a correta casualização entre os grupos, com o objetivo de se evitar
que a resposta aos tratamentos utilizados pudesse ser influenciada por diferenças fenotípicas
entre os animais dentro dos grupos.
A exposição à P4 e seus análogos tem sido relacionada à indução da puberdade em
novilhas, sendo este mecanismo atribuído à redução da concentração de receptores de
estradiol (E2) no hipotálamo, causando a diminuição no efeito de feedback negativo sobre a
liberação de GnRH, possibilitando aumento na secreção de LH (ANDERSON et al., 1996;
HALL et al., 1997; DAY; ANDERSON, 1998; RASBY et al., 1998). Adicionalmente, a
adição de estradiol ao final do período de pré-exposição à progesterona pode simular o
proestro fisiológico e melhorar o resultado do tratamento para indução da ciclicidade (SÁ
FILHO et al., 2015). Desta forma, estas características suportam o efeito de indução da
puberdade observado nos animais dos grupos tratados com progesterona no presente estudo.
Após o início do tratamento para indução da puberdade realizado neste estudo, foram
observados aumento no diâmetro do folículo dominante nos animais tratados com
progesterona injetável, assim como aumento no diâmetro ovariano nos animais dos grupos
tratados com progesterona (DI e IN). Em novilhas púberes, foi observado maior tamanho
médio dos ovários quando comparadas às novilhas que ainda não haviam manifestado a
puberdade (MONTEIRO et al., 2013). De forma semelhante, recentemente foi descrito
aumento no diâmetro do folículo dominante 10 dias após a administração de progesterona
injetável de longa ação para indução da puberdade em novilhas Nelore (LIMA, 2017). Esta
característica pode ser atribuída ao efeito da pré-exposição à progesterona, resultando em
diminuição no efeito de feedback negativo sobre a liberação de GnRH e aumento na secreção
de LH (ANDERSON et al., 1996; HALL et al., 1997; DAY; ANDERSON, 1998; RASBY et
al., 1998), proporcionando maior desenvolvimento e maturação folicular e ovulação ao final
do protocolo (DAY et al., 1984).
Após o início da puberdade, um rápido aumento no tamanho e peso do útero, da cérvix
e da vagina foi descrito em novilhas, sendo este rápido desenvolvimento do aparelho
reprodutivo após a puberdade relacionado à estimulação exercida pelo aumento das
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concentrações de estradiol e progesterona durante o período pós-púbere (DESJARDINS;
HAFS, 1969; HONARAMOOZ et al., 2004). Em outro estudo, foram relatados maior
espessura do endométrio e maior tônus uterino em novilhas púberes quando comparadas às
novilhas não púberes (MONTEIRO et al., 2013). No presente estudo, foi observado aumento
no diâmetro e tônus uterino nos animais tratados com progesterona (DI e IN) em relação aos
animais do grupo controle, sendo este aumento observado dez dias após o início do protocolo
de indução da puberdade, assim como esta diferença manteve-se significativa até o início do
protocolo de IATF (22 dias após o início do protocolo), demonstrando o efeito do tratamento
com progesterona para indução da puberdade em novilhas. De maneira semelhante, em outro
trabalho recente de nosso grupo de pesquisa, Lima (2017) observou aumento nos escores
uterinos (aumento no diâmetro e tônus uterino) nos animais do grupo tratado quando
comparados ao controle, 10 dias após a administração de progesterona injetável de longa
ação, assim como a diferença permaneceu significativa até o início do protocolo de IATF (22
dias após o início do protocolo para indução da puberdade).
Recentemente, foi descrito que animais com maior escore do trato reprodutivo (ETR)
apresentaram maior diâmetro uterino através de avaliação ultrassonográfica, assim como o
diâmetro uterino foi relacionado como variável preditora de desempenho reprodutivo em
novilhas. Adicionalmente, avaliações baseadas em ultrassonografia foram melhores preditoras
do que aquelas baseadas em exames de palpação transretal, devido à menor acurácia da
palpação transretal na identificação e diferenciação das estruturas ovarianas e determinação
do desenvolvimento uterino nos animais avaliados (HOLM et al., 2016). Desta forma, as
avaliações de desenvolvimento uterino e ovariano realizadas no presente estudo foram
determinadas por ultrassonografia, buscando maior objetividade e acurácia na mensuração e
determinação dos efeitos observados após o tratamento para indução da puberdade em
novilhas.
Taxas de indução da puberdade entre 75 a 85% tem sido relatadas em novilhas Nelore
(aos 24 meses de idade e peso corporal de 300 kg aproximadamente) após a exposição à
progesterona (dispositivo intravaginal) seguido por tratamento com estradiol associado ou não
à eCG (RODRIGUES et al., 2013). Em novilhas Nelore entre 12 a 15 meses de idade, taxas
de indução da puberdade em torno de 80% foram observadas, porém em animais que
receberam suplementação após o desmame para atingir peso corporal de 300 kg ao início do
tratamento para indução da puberdade (DAY; NOGUEIRA, 2013). Em outro estudo,
utilizando Novilhas Nelore dos 11 aos 16 meses de idade (média de 14 meses) e 260 kg de
peso corporal aproximadamente, foram observadas taxas de indução da puberdade de 75,2%
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após o tratamento com dispositivos intravaginais (FREITAS, 2015). Recentemente foi
descrita uma taxa de indução de 63,7% em novilhas Nelore pré-púberes aos 21 meses de
idade e peso corporal de 290 kg aproximadamente, após o tratamento com progesterona
injetável de longa ação (LIMA, 2017). Tais resultados são semelhantes aos observados no
presente estudo, onde foram utilizadas novilhas Nelore aos 13,5 meses de idade e peso
corporal de 240 kg aproximadamente.
Após o início da puberdade, embora as capacidades endócrina e reprodutiva estejam
competentes e a concepção possa ocorrer após o primeiro estro seguido por diestro de duração
normal, um aumento progressivo no desempenho reprodutivo foi descrito com o aumento no
número de ciclos estrais após a puberdade em novilhas (BYERLEY et al., 1987;
STAIGMILLER et al., 1993). Desta forma, foram observadas maiores taxas de prenhez em
novilhas quando estas foram inseminadas (BYERLEY et al., 1987; PERRY et al., 1991) ou
foi realizada a transferência de embriões (STAIGMILLER et al., 1993) ao terceiro estro
quando comparado ao primeiro estro puberal. Portanto, alguns trabalhos sugerem que
intervalos maiores (acima de 40 dias) entre o protocolo para indução da puberdade e o início
da estação reprodutiva seja necessário para aumentar o desempenho reprodutivo em novilhas
(SÁ FILHO et al., 2012, 2015; FREITAS, 2015).
No entanto, no presente estudo foi utilizado um intervalo de 12 dias entre a indução
das ovulações no protocolo para indução da puberdade e o início do protocolo de IATF, visto
que este intervalo aumenta as taxas de prenhez após a indução da puberdade em novilhas
Nelore (RODRIGUES et al., 2014). Adicionalmente, no presente estudo a taxa de ciclicidade
foi avaliada no DG30 e DG60 nos animais que não tornaram-se gestantes após o protocolo de
IATF. Neste caso, foi observada diferença no número de animais com presença de CL nos
grupos tratados com progesterona (DI e IN) somente após o protocolo para indução da
puberdade, sendo que, nos momentos dos diagnósticos de gestação (DG30 e DG60), não
foram observadas diferenças na taxa de ciclicidade entre os grupos experimentais, assim como
o número de animais com presença de CL diminuiu nos grupos tratados com progesterona (DI
e IN). Estes resultados sugerem que uma parcela dos animais respondem ao protocolo para
indução da puberdade, porém não mantém ciclicidade regular após o tratamento e retornam ao
anestro. Sugere-se, portanto, a necessidade de mais estudos para confirmação destes
resultados e melhor análise do intervalo ideal entre o protocolo para indução da puberdade e
início da estação reprodutiva, assim como possíveis ajustes e alternativas nos protocolos de
ressincronização em novilhas.
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A idade ao primeiro acasalamento e concepção são fatores determinantes na
produtividade de um rebanho, sendo a idade à puberdade o fator determinante no sucesso
reprodutivo da fêmea em sua primeira estação reprodutiva (DAY; ANDERSON, 1998; DAY;
NOGUEIRA, 2013), sendo que novilhas que antecipam o momento da concepção durante sua
primeira estação de monta apresentam maior probabilidade de sucesso reprodutivo quando
primíparas (BURRIS; PRIODE, 1958), assim como apresentam maior desempenho e
produtividade durante sua vida produtiva, resultando em partos no início da estação
reprodutiva e maior peso à desmama dos bezerros (LESMEISTER; BURFENING;
BLACKWELL, 1973; FUNSTON et al., 2012). Desta forma, protocolos para indução da
puberdade com objetivo de proporcionar maiores taxas de ciclicidade ao início da estação
reprodutiva resultarão em melhores taxas de prenhez à IATF (SÁ FILHO et al., 2010, 2015).
No presente estudo, embora não houve diferença nas taxas de indução da puberdade entre os
grupos tratados (DI e IN), apenas os animais do grupo IN apresentaram maiores taxas de
prenhez à primeira IATF. Neste caso, mesmo não havendo diferença na taxa de prenhez
acumulada e taxa de prenhez final entre os grupos experimentais, tratamentos que
possibilitem esta antecipação no momento da concepção durante a estação reprodutiva podem
possibilitar ganhos futuros na vida produtiva dos animais.
Conforme mencionado, no presente estudo não houve diferença nas taxas de indução
da puberdade entre os grupos tratados com progesterona (DI e IN), porém, apenas os animais
do grupo IN apresentaram maiores taxas de prenhez à primeira IATF. Adicionalmente, os
animais do grupo IN apresentaram maior diâmetro do folículo dominante (FD) após o início
do protocolo de indução da puberdade (D10) e aumento significativo nas características de
desenvolvimento uterino (diâmetro e tônus) dez dias após o início do protocolo de indução da
puberdade, assim como esta diferença manteve-se significativa até o início do protocolo de
IATF (22 dias após o início do protocolo de indução). Durante o protocolo de IATF, foi
observado aumento no diâmetro do FD no dia da retirada dos dispositivos (D8,5) nos animais
dos grupos tratados (DI e IN), assim como uma tendência de aumento no diâmetro do FD no
momento da IATF nos animais do grupo IN em relação aos animais do grupo CT. De forma
semelhante, em novilhas pré-púberes tratadas com progesterona injetável de longa ação para
indução da puberdade, foi observado aumento no diâmetro do folículo dominante no dia da
retirada do dispositivo intravaginal no protocolo de IATF, quando comparadas às novilhas do
grupo controle. No entanto, o diâmetro do folículo dominante no momento da IATF não
diferiu entre os grupos (LIMA, 2017).
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Como fontes de progesterona para os tratamentos no presente estudo, foram utilizados
dispositivos intravaginais e uma fonte injetável de longa ação. Nos dispositivos intravaginais,
a liberação do fármaco utilizado muitas vezes não ocorre de maneira sustentada, mantendo
doses que podem ser muito mais altas do que as necessárias em alguns momentos
(GIUFRIDA, 2013). Recentemente, foi descrito que a dose de 150 mg de progesterona
injetável de longa ação (Sincrogest® Injetável, Ourofino Saúde Animal) proporcionou teores
de progesterona plasmáticos intermediários ao dispositivo intravaginal de 3º uso
(Sincrogest®, Ourofino Saúde Animal), quando comparado ao grupo controle (sem
tratamento; NETO et al., 2017). Portanto, o tratamento com uma fonte injetável de
progesterona em veículo de liberação prolongada pode ter proporcionado uma melhor forma
de liberação do princípio ativo durante o protocolo, resultando em teores mais adequados de
progesterona e melhor sincronização destes animais, melhorando a resposta ao protocolo de
indução da puberdade, assim como o desempenho reprodutivo após o protocolo de IATF.
Além disso, por se tratar de um tratamento injetável, há redução nos custos dos protocolos e
melhoria na praticidade de manejo, assim como menores riscos sanitários ao se evitar o
emprego de dispositivos reutilizados para esta finalidade. No entanto, são necessários mais
estudos avaliando a farmacocinética destas duas vias de administração de progesterona para
melhor investigação destas hipóteses.
Em protocolos de sincronização, animais com maior diâmetro do folículo dominante
no momento da IATF apresentam maiores taxas de ovulação e aumento do diâmetro do corpo
lúteo, resultando em maior produção de progesterona e melhoria nas taxas de prenhez (SÁ
FILHO et al., 2009, 2010, 2011), assim como menor perda gestacional (MANN; LAMMING,
2001). Além disso, para que adquira capacidade ovulatória, folículos de novilhas Bos taurus
indicus devem atingir um diâmetro mínimo de 7,0 mm (GIMENES et al., 2008). Neste
sentido, avaliando novilhas Nelore, foram observadas taxas de sincronização da ovulação e de
prenhez de 28,2% e 9,1% para folículos < 8,5 mm, 62,5% e 24% para folículos entre 8,5 e 10
mm, e 92,2% e 52,4% para folículos maiores que 10 mm, respectivamente (DIAS et al.,
2009). Recentemente, foi descrito que a probabilidade de prenhez aumentou com o aumento
do diâmetro do folículo dominante na retirada dos dispositivos, assim como em novilhas
púberes esta probabilidade foi maior do que em novilhas pré-púberes. Adicionalmente, foi
observado aumento na probabilidade de prenhez quando os diâmetros foliculares foram
superiores a 10 mm (LIMA, 2017). No presente estudo, embora foi observada somente uma
tendência de aumento no diâmetro do folículo dominante nos animais do grupo IN no
momento da 1ª IATF, quando comparados aos animais do grupo controle, somente os animais
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do grupo IN apresentaram diâmetro médio do FD acima de 10 mm, o que pode ter favorecido
a maior taxa de prenhez neste grupo. Além disso, na segunda IATF, apesar de ter sido
observado aumento no diâmetro do FD no grupo DI em relação ao grupo CT, nenhum dos
grupos apresentou folículos acima de 10 mm de diâmetro em média, o que também pode
explicar as menores taxas de prenhez observadas à 2ª IATF.
Novilhas com maior desenvolvimento uterino (aumento do diâmetro e tônus)
apresentaram aumento na taxa de manifestação de estro e maiores taxas de prenhez após 60
dias de estação de monta (PERES et al., 2007). Em outro estudo, novilhas com maior escore
do trato reprodutivo (ETR) apresentaram maiores taxas de prenhez e tornaram-se prenhes
mais cedo durante a estação de monta (GUTIERREZ et al., 2014), assim como a permanência
em anestro, falhas reprodutivas e parições tardias durante a estação reprodutiva subsequente
foram relatadas em novilhas com menores ETR (1 e 2) quando comparadas à novilhas com
ETR 4 ou 5 (HOLM et al., 2015), fazendo com que a caracterização do desenvolvimento do
aparelho reprodutivo seja uma ferramenta para identificar fêmeas com maior probabilidade de
tornarem-se prenhes no início da estação reprodutiva (GUTIERREZ et al., 2014). Desta
forma, o aumento no desenvolvimento do aparelho reprodutivo observado nos animais do
grupo IN após o protocolo para indução da puberdade (aumento no diâmetro e tônus uterino e
maior desenvolvimento folicular) podem justificar o aumento nas taxas de prenhez à 1ª IATF
observadas no presente estudo.
O tratamento com progesterona para indução da puberdade tem sido associado à
melhoria no desenvolvimento folicular e uterino, assim como à maiores taxas de ciclicidade,
detecção de estro e concepção nos protocolos de IATF (CLARO JR. et al., 2010;
RODRIGUES et al., 2013, 2014). Da mesma forma, animais que responderam ao protocolo
de indução da puberdade apresentaram maior taxa de prenhez à IATF (51,5%) quando
comparados aos animais que não responderam ao protocolo (30,5%; LIMA, 2017). Em outro
estudo, apesar do aumento na taxa de ciclicidade ao início do protocolo de IATF em animais
que receberam tratamento com dispositivos intravaginais para indução da puberdade, não foi
observado aumento na taxa de prenhez à 1ª IATF ou 2ª IATF, assim como não houve redução
na perda gestacional entre 30 e 60 dias ou aumento na taxa de prenhez acumulada (FREITAS,
2015). No presente estudo, mesmo não sendo observado aumento taxas de prenhez à 2ª IATF,
taxa de prenhez acumulada e taxa de prenhez final, assim como não houve redução nas perdas
gestacionais dos 30 aos 60 dias ou após os 60 dias de gestação, nos animais do grupo IN
houve aumento nas taxas de prenhez à 1ª IATF, levando a uma antecipação no momento da
concepção nestes animais.
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Recentemente, em novilhas Nelore aos 21,5 meses de idade, foi observada uma
tendência de aumento (P=0,07) nas taxas de prenhez à IATF em animais tratados com
progesterona injetável de longa ação para indução da puberdade (44,7%) quando comparados
a animais do grupo controle (37,3%; LIMA, 2017), semelhante ao observado no presente
estudo. Em outro trabalho, porém, não foram observadas diferenças nas taxas de prenhez à 1ª
IATF (em torno de 43%) ou à 2ª IATF (cerca de 34%) entre animais que receberam
tratamento com progesterona (dispositivos intravaginais) para indução da puberdade ou
animais do grupo controle (FREITAS, 2015). De forma semelhante, no presente estudo não
foi observada diferença na taxa de prenhez à 1ª ou 2ª IATF, taxa de prenhez acumulada e taxa
de prenhez final nos animais tratados com dispositivos intravaginais quando comparados aos
animais do grupo controle. Desta forma, sugere-se a necessidade de mais estudos avaliando
diferentes fontes e formas de administração de progesterona para indução da puberdade em
novilhas, buscando avaliar possíveis diferenças no desempenho reprodutivo após a IATF
quando diferentes formulações são utilizadas para esta finalidade.
Utilizando protocolos à base de progesterona para indução da puberdade em novilhas
Nelore e cruzadas entre 12 e 15 meses de idade, foram observados aproximadamente 60%
(Nelore) ou 80% (Nelore x Angus) de taxa de prenhez após dois protocolos de IATF
consecutivos, em animais que receberam suplementação após o desmame para atingir peso
corporal de 300 kg ao início do tratamento para indução da puberdade (DAY; NOGUEIRA,
2013). Em outro estudo, utilizando novilhas Nelore aos 14 meses de idade e 260 kg
aproximadamente, foram observados 62,3% de taxa de prenhez acumulada após dois
protocolos de IATF, sendo que não foram observadas diferenças entre animais do grupo
controle e animais em que foi realizado protocolo para indução da puberdade (FREITAS,
2015). No presente experimento, utilizando novilhas Nelore aos 13,5 meses de idade e 240
kg, aproximadamente, foi observada taxa de prenhez acumulada em torno de 50% após dois
protocolos de IATF consecutivos. Esta redução na taxa de prenhez acumulada pode ser
explicada pela menor idade e peso corporal dos animais utilizados no presente estudo, assim
como não foi realizada nenhuma estratégia de suplementação nutricional, seleção pela idade
dos animais ou utilização apenas dos animais que responderam ao protocolo de indução da
puberdade.
Poucos relatos são encontrados a respeito do número de animais que antecipam a
ovulação, ou seja, aqueles animais em que a ovulação já ocorreu no momento da IATF.
Trabalhando com o protocolo de aumento do proestro (J-Synch) em novilhas taurinas de 21 a
23 meses, os autores observaram que 11% dos animais manifestavam estro antecipado, ou
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seja, entre 48 e 50 horas após a retirada dos dispositivos (D6), sendo que neste protocolo a
IATF foi realizada em 72 horas após a retirada dos dispositivos (DE LA MATA; DE LA
MATA; BÓ, 2013). Em outro trabalho utilizando o protocolo de aumento do proestro (JSynch adaptado) em novilhas Nelore, foi observado efeito de tratamento nos animais tratados
com progesterona de longa ação para indução da puberdade em relação à ovulação
antecipada, onde animais do grupo controle apresentaram 7,5% de ovulação antecipada,
enquanto nos animais do grupo tratado foram observados 15,4% de ovulação antecipada no
momento da IATF. No entanto, a taxa de prenhez não foi influenciada pela antecipação na
ovulação (LIMA, 2017). Taxas de ovulação antecipada semelhantes foram observadas no
presente estudo (11,48% à 1ª IATF e 9,69% à 2ª IATF) utilizando um protocolo convencional
para IATF, sendo que não foram observadas diferenças entre os grupos experimentais. Da
mesma forma, não foram observadas diferenças entre os grupos em relação à taxa de prenhez
nestes animais que antecipam a ovulação, assim como não houve redução em relação à taxa
de prenhez em animais que não anteciparam a ovulação em cada IATF, indicando que, nestes
animais, o momento da ovulação ocorreu próximo ao momento da IATF.
Em programas de inseminação artificial, seja através de observação de estro ou em
programas de IATF, o maior problema de perdas gestacionais parecem ser mais prevalentes
ou de maior magnitude em vacas em lactação, quando comparado à novilhas leiteiras ou
animais de corte. Além disso, poucos relatos de perdas gestacionais são encontrados em
animais de corte após programas de IATF (INSKEEP, 2004). Neste contexto, as maiores
perdas gestacionais em bovinos ocorrem durante o período embrionário, ou seja, durante os
primeiros 42 dias de gestação (INSKEEP, 2002). Avaliando novilhas após a sincronização do
estro e inseminação, Thatcher et al. (1994) observaram 10,6% de perda embrionária, assim
como taxas de perda embrionária entre 10 a 11% foram observadas entre 28 e 42 dias de
gestação em vacas em lactação (VASCONCELOS et al., 1997; STARBUCK; DAILEY;
INSKEEP, 2004). Em vacas de corte, perdas gestacionais de 8% foram observadas entre 25 a
65 dias de gestação (BEAL; PERRY; CORAH, 1992), enquanto em novilhas Nelore aos 14
meses de idade foram observadas perdas gestacionais em torno de 13% entre 30 e 60 dias de
gestação (FREITAS, 2015). No presente estudo, a taxa de perda embrionária observada em
novilhas de 13 a 14 meses de idade foi de aproximadamente 9%, semelhante ao observado na
literatura. Em relação à perda gestacional durante o período fetal da gestação, Vasconcelos et
al. (1997) relataram 9,7% de perda em vacas em lactação, assim como menores taxas (4,2%)
foram observadas em novilhas de corte Bos taurus taurus (LAMB; DAHLEN; BROWN,
2003), semelhante ao observado no presente experimento, visto que cerca de 2% de perda
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gestacional foi observada após os 60 dias de gestação em novilhas Nelore inseminadas aos 14
meses de idade. Desta forma, tais resultados indicam que as taxas de perda gestacional não se
alteram quando novilhas zebuínas são acasaladas para que o primeiro parto ocorra aos dois
anos de idade.
Em novilhas com maior idade ao início da vida reprodutiva, independentemente de
estarem púberes ou não, estas estão mais desenvolvidas e preparadas para a reprodução,
dificultando a identificação de diferenças genéticas entre os animais. Entretanto, em animais
que entram em reprodução mais jovens, o potencial genético para precocidade sexual se torna
mais evidente, demonstrando que é possível utilizar a idade ao primeiro parto como critério
para seleção das matrizes (PEREIRA; ELER; FERRAZ, 2001, 2002). Além disso, a
combinação de estratégias nutricionais, seleção genética e intervenção hormonal se tornam, a
longo prazo, ferramentas que irão aumentar a eficiência dos sistemas produtivos, permitindo a
adequação dos sistemas de criação de uma forma a otimizar a eficiência econômica e
biológica do setor (DAY; NOGUEIRA, 2013).
No Brasil, devido ao grande número de animais Bos taurus indicus, o início da
vida reprodutiva em novilhas geralmente ocorre entre 22 e 36 meses de idade (SOUZA et al.,
1995; RESTLE et al., 1999; ROMANO et al., 2007), fazendo com que a idade ao primeiro
parto ocorra aos 3 ou 4 anos de idade nos rebanhos brasileiros (NOGUEIRA, 2004;
MALHADO et al., 2013). Além disso, do ponto de vista fisiológico, a habilidade de um
animal em responder a um tratamento indutor pode também representar uma forma indireta de
seleção para precocidade sexual, visto que tal capacidade de resposta está relacionada à idade
esperada em que o animal apresentaria a primeira ovulação espontaneamente, o que, em um
grupo de novilhas sob o mesmo sistema de manejo, é provavelmente determinado
primeiramente por marcadores genéticos (DAY; NOGUEIRA, 2013). Sendo assim, neste
estudo foi possível observar a eficiência de estratégias hormonais para indução da puberdade
em novilhas Nelore aos 14 meses de idade, assim como a possibilidade de redução da idade
ao primeiro parto para os 2 anos de idade, proporcionando também a seleção destes animais
com maior potencial genético para precocidade sexual dentro do rebanho.
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A utilização de progesterona é um tratamento eficaz para indução da puberdade em
novilhas Nelore.
O tratamento com P4 aumenta o desenvolvimento do aparelho reprodutivo em
novilhas Nelore após o protocolo para indução da puberdade.
A utilização de P4 injetável de longa ação é uma alternativa eficaz e similar aos
tratamentos utilizados rotineiramente (dispositivos intravaginais reutilizados) para indução da
puberdade em novilhas, além de ser uma ferramenta de menor custo e maior praticidade de
manejo, contribuindo também com a questão sanitária do rebanho.
Após a indução da puberdade, não há aumento no número de animais que ovulam
antecipadamente ao protocolo de IATF, assim como a ocorrência de ovulações antecipadas
não influencia negativamente as taxas de prenhez.
O tratamento com P4 injetável de longa ação aumenta as taxas de prenhez à 1ª IATF,
possibilitando a antecipação no momento da concepção.
Não há aumento nas taxas de perdas gestacionais em novilhas tratadas com
progesterona para indução da puberdade.
É possível reduzir a idade ao primeiro parto para os 2 anos em novilhas Nelore,
possibilitando também uma forma indireta de seleção para precocidade sexual nestes animais
com maior potencial genético dentro do rebanho.
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