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RESUMO
AYRES, H. Validação do escore de condição corporal e seu impacto na eficiência
reprodutiva de vacas Nelore (Bos indicus) inseminadas em tempo fixo. [Validation of
body condition score and its impact on reproductive efficiency of Nelore (Bos indicus) cows
fixed-time inseminated]. 2009 136 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) –
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2009.
A presente dissertação foi dividida em 2 Capítulos. O objetivo do Capítulo 1 foi determinar a
relação entre as variáveis: peso vivo (PV), avaliação do escore de condição corporal (ECC)
e espessura da gordura subcutânea na garupa (EGPU) mensurada por ultra-sonografia. 266
vacas Nelores foram avaliadas quanto ao ECC, a EGPU e PV, em cinco momentos distintos:
M1) no momento da desmame; M2) ao parto, M3) no dia da sincronização; M4) aos 82 dias
e M5) aos 112 dias pós-parto. Foi atribuído um ECC para cada vaca na escala 1 a 5
(MACIEL, 2006). Para a obtenção das imagens ultra-sonográficas para mensuração EGPU,
foi utilizado um transdutor linear com freqüência de 3,5 MHz. As imagens ultra-sonográficas
obtidas foram congeladas e imediatamente analisadas. As relações entre ECC e as
mensurações de EGPU foram investigadas utilizando modelos de regressão. Para a análise
de semelhança entre os cinco modelos foi utilizado o proc MIXED do SAS. As correlações
entre variáveis foram analisadas com o proc CORR do SAS. O ECC foi capaz de predizer a
EGPU de vacas Nelores em diferentes momentos do ciclo de criação. Ainda, foi
demonstrado que o ECC apresentou alta correlação (r = 0,82 a 0,93) e relação (R2 = 0,73 a
0,92) com a EGPU. Porém, tanto o ECC, quanto a EGPU apresentam baixa correlação e
baixíssima relação com o peso. No Capítulo2, o objetivo foi determinar o impacto do ECC,
da EGPU, do PV e de suas variações nos 5 momentos descritos acima na eficiência
reprodutiva (ER) de vacas Nelore submetidas à IATF e repasse com o touro e determinar
o(s) momento(s) de avaliação com maior impacto na ER. Foram utilizados os mesmas
animais do Capítulo 1. No dia 0, todos os animais receberam implante auricular de
Norgestomet, reutilizado e a aplicação de 2,0 mg de benzoato de estradiol (D42). Oito dias
após (D50), os implantes foram retirados e foi administrado 400 UI de eCG e PGF. No dia
seguinte (D51), foi administrado 1,0 mg de Benzoato de estradiol. Os animais foram
inseminados 56 horas após a retirada do implante (D52). Após 10 dias da inseminação,
houve a introdução de touros. O diagnóstico de gestação foi realizado aos 30 e 60 dias após
à IATF. Os animais foram avaliados quanto ao PV, ECC e EGPU com a mesma metodologia
do Capítulo 1. A ER foi avaliada pela taxa de concepção à IATF aos 82 e aos 112 dias pósparto e a taxa de prenhez acumulada até 82 dias pós-parto. Os dados binomiais foram
analizados com o proc GLIMMIX do SAS. Os modelos de regressão foram gerados através
do Guide Data Analysis do SAS. As correlações entre variáveis foram analisadas com o proc

CORR do SAS. Os resultados apontam que vacas com maior ECC, EGPU e ganho destas
medidas entre desmame-parto apresentaram melhor ER e a avaliação do peso apresentou
baixa correlação com a ER. Porém, a menor perda de ECC e gordura subcutânea entre
parto-sincronização não melhorou a ER. Avaliação do ECC e a EGPU no momento do parto
demonstraram ter o maior impacto na ER de vacas Nelore submetidas à IATF e repasse
com touro. Porém, mais estudos são necessários para confirmar os dados deste estudo.
Palavras-chave: Vacas Nelore. Condição corporal. Espessura da gordura subcutânea.
Eficiência reprodutiva
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PGF2α

protaglandina F2α
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Progesterone Releasing Intravaginal Device

proc

procedure
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peso vivo

r
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SAS
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TETF

transferência de embrião em tempo fixo

US
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x

escore de condição corporal observado.
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1

INTRODUÇÃO

O Brasil apresentou em 2007 crescimento econômico de 5,4% em relação ao
ano anterior, sendo que boa parte desse desenvolvimento resultou do potencial de
expansão da agropecuária do país (IBGE, 2008). Nesse contexto, a bovinocultura
colaborou significamente, tendo apresentado aumento expressivo nos índices de
produtividade.
Em nosso território, o rebanho de bovinos de corte é representado
principalmente pela raça Nelore (Bos indicus) e seus cruzamentos, que perfazem
cerca de 80% dos 170 milhões de cabeças de gado. Somente em 2007, as
exportações de carne superaram U$ 4 bilhões, totalizando 2,4 milhões de toneladas
de equivalente de carcaça (crescimento de 10% em relação ao de 2006) exportadas,
o que perfaz 30,6% do volume mundial. A Austrália é o segundo maior país
exportador de carne bovina, sendo responsável por 19% do volume global (CNA,
2007).
Em todo o mundo, a inseminação artificial (IA) teve grande impacto na
constituição genética da população de bovinos, tornando possível a multiplicação de
material genético superior em condições adversas de manejo e ambiente
(CARVALHO, 2004). Entretanto, a baixa eficiência na detecção do cio nessa espécie
constituiu-se em fator limitante para a utilização dessa biotécnica, causando impacto
negativo no desempenho reprodutivo de rebanhos inseminados artificialmente.
Assim, uma das alternativas para superar o problema da detecção de cio foi o
desenvolvimento de tratamentos que sincronizassem o crescimento folicular e a
ovulação (BARUSELLI et al., 2006).
A sincronização da ovulação implica na manipulação do ciclo estral para
obtenção de grande número de fêmeas aptas a serem inseminadas em tempo prédeterminado (Inseminação Artificial em Tempo Fixo - IATF). Idealmente, esse
sistema deve proporcionar o maior número possível de fêmeas prenhes de uma
única IA e, dessa forma, diminuir a duração da estação de monta e concentrar a
estação de nascimentos. Além disso, vacas que parem no início da estação de
parição têm um período maior para a involução uterina e para a retomada da
atividade cíclica ovariana (DUNN; KALTENBACH, 1980).
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Deve-se salientar também, que para a obtenção de satisfatória eficiência
reprodutiva é indispensável o bom manejo da propriedade, uma vez que as
características reprodutivas são de baixa herdabilidade e, conseqüentemente,
bastante influenciadas pelo meio e, principalmente, pelo manejo nutricional
(VASCONCELOS, 1999). Estima-se que aproximadamente 80% da variação na
fertilidade ocorram devido à fatores ambientais, dos quais mais de 50% são
explicados pela nutrição (LOTTHAMMER, 1991). Nesse contexto, sabe-se que
vacas que parem magras (sem reservas) e que perdem muito peso nos primeiros
meses pós-parto, entram em prolongado período de anestro (CANFIELD; BUTLER,
1990).
Adicionalmente, a literatura (MONTIEL; AHUJA, 2005) aponta o hipotálamo
como a área pela qual os fatores externos (como o status nutricional) e internos são
integrados

para

regular

o

eixo

endócrino

reprodutivo.

Assim,

estímulos

hipotalâmicos, como a severidade e duração da restrição alimentar, afetariam a
resposta hipofisária e, consequentemente, ovariana, promovendo alterações
importantes de ordem reprodutiva. Essas informações evidenciam, mais uma vez,
que a alimentação equilibrada mostra-se fundamental tanto para a fertilidade quanto
para a saúde dos animais.
O escore de condição corporal (ECC) é uma ferramenta que pode ser
utilizada para monitorar e determinar o status nutricional e metabólico de cada
animal no rebanho, porém trata-se de uma medida subjetiva. Assim, uma ferramenta
mais objetiva que pode ser utilizada para tal função é a análise da espessura da
gordura subcutânea (EGS) por ultra-sonografia, uma vez que a gordura corporal
indica a reserva de energia, a qual é utilizada para manutenção de saúde, função
reprodutiva e capacidade de produção (EDMONSON et al., 1989).
A ultra-sonografia para análise da EGS tem sido utilizada em avaliação de
carcaças e, tem mostrado alta correlação (r = 0,86 a 0,90) entre a medida no animal
vivo e post-morten (PERKINS et al. 1992, GRIFFIN et al., 1999, GREINER et al.,
2003). Portanto, o uso dessa tecnologia se mostra um método de alta acurácia para
avaliar a quantidade de gordura, ou seja, a reserva corporal dos animais.
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2

2.1

REVISÃO DE LITERATURA

CICLO ESTRAL

O ciclo estral em bovinos apresenta duração média de 17 a 25 dias (SIROIS;
FORTUNE, 1988), com semelhanças entre as fêmeas zebuínas e taurinas (VACA et
al., 1985; FORTUNE, 1988; BARROS et al., 1995). Ele é regido por interações e
antagonismos endocrinológicos de hormônios secretados pelo hipotálamo, hipófise,
gônadas e útero (MACMILLAN; BURKE, 1996). Neste intervalo, o desenvolvimento
folicular se apresenta como um processo dinâmico que envolve o crescimento e a
atresia de folículos antrais, em um processo fisiológico e endocrinológico que se
assemelha ao movimento de ondas (PIERSON; GHINTER, 1984).
Com o advento da tecnologia da ultra-sonografia, Pierson e Ginther (1987)
comprovaram a teoria de que o crescimento dos folículos se dava em forma de
ondas, normalmente variando entre duas ou três ondas de crescimento folicular
entre ciclos (PIERSON; GINTHER, 1988; SÁVIO et al., 1988; SIROIS; FORTUNE,
1988). Cada onda de crescimento folicular é dividida em 4 fases: emergência,
seleção, dominância e atresia ou ovulação (GINTHER; KASTELIC; KNOPF, 1989;
DISKIN; AUSTIN; ROCHE, 2002).
A emergência de uma onda é caracterizada por um repentino crescimento de
mais de 20 pequenos folículos, detectados por ultra-sonografia, com diâmetro de 2 a
4 mm (GINTHER; KASTELIC; KNOPF, 1989; CARVALHO et al., 2004), sendo
estimulada pela secreção de hormônio folículo estimulante (FSH) pela hipófise
(ADAMS et al., 1992). O número de picos desse hormônio corresponde exatamente
ao número de ondas foliculares em um animal (ADAMS et al., 1992). A seleção, ou
desvio, se caracteriza pelo momento em que um folículo passa a apresentar maior
taxa de crescimento que os outros (GINTHER, 2000; DISKIN; AUSTIN; ROCHE,
2002); até então, a taxa de crescimento folicular era semelhante para todos os
folículos (GINTHER, 2000). A partir do desvio fica estabelecida a dominância
folicular, período durante o qual ocorre o crescimento contínuo do folículo
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dominante, enquanto os folículos subordinados diminuem sua taxa de crescimento e
entram em atresia (GINTHER et al., 2001). Durante a dominância há queda das
concentrações de FSH e aumento da secreção de LH, sendo que, nessa fase, o
folículo selecionado passa a ser LH dependente (GINTHER et al., 1996).
Caso ocorra a luteólise, a concentração plasmática de progesterona (P4)
entrará em declínio e proporcionará condições favoráveis para que o presente
folículo dominante cresça rapidamente e torne-se folículo pré-ovulatório (BINELLI et
al.,

2001;

RATHBONE

et

al.,

2001).

O

folículo

pré-ovulatório

produzirá

concentrações relativamente elevadas de estrógeno (E2), que será secretado na
circulação sangüínea (NISWENDER et al., 2000). Este, agora por um sistema de
retroalimentação positiva, atuará no hipotálamo estimulando a liberação de GnRH
(FORTUNE, 1994). O GnRH será liberado no sistema hipotalâmico-porta-hpofisário,
atingindo a hipófise e levando à liberação do pico pré-ovulatório de LH e ocorra a
ovulação (BINELLI et al., 2001).
O aumento do tamanho do CL ocorre gradualmente e ao redor do quinto dia
após a ovulação quantidades de P4 podem ser detectadas na circulação
(NISWENDER et al., 2000). Depois de atingida a capacidade máxima, a produção de
P4 se estagna até em torno do dia 16-17 do ciclo estral (RATHBONE et al., 2001),
momento em que poderá ou não ocorrer nova luteólise.
Caso o concepto esteja presente no útero entre os dias 14 e 17, e ocorra
secreção adequada de interferon-τ (proteína secretada pelo trofoderma do concepto
que é responsável pelo reconhecimento materno da gestação), não ocorrerá a
liberação de protaglandina F2α (PGF2α) e a P4 continuará a ser secretada, mantendo
a prenhez (NORTHEY; FRENCH, 1980; RATHBONE et al., 2001). Caso exista
comprometimento na produção de interferon-τ ou ausência de feto nesse período,
ocorrerá a liberação de PGF2α, com conseqüente luteólise e queda dos níveis
plasmáticos de P4, proporcionando condições favoráveis para o término do
crescimento folicular e ovulação (BINELLI et al., 2001; RATHBONE et al., 2001).
Wiltbank et al. (2002) propuseram um modelo simplificado para explicar o
crescimento folicular desde a emergência até à ovulação (Figura 1).
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Fonte: (WILTBANK et al., 2002)
Figura 1 – Modelo simplificado do crescimento de folículos desde a emergência até a
ovulação

Existem dados indicativos de que seja necessário conhecer características
como número de ondas de crescimento folicular, população folicular no início da
onda, diâmetro do folículo dominante e subordinado, diâmetro folicular no momento
da divergência, características do estro (duração, período de manifestação e sua
relação com o metabolismo), diâmetro do corpo lúteo, concentração de progesterona
produzida pelo CL e concentrações séricas de progesterona, para que se possa
implantar eficientes programas reprodutivos, levando-se sempre em consideração as
diferenças fisiológicas existentes entre Bos indicus e Bos taurus.
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2.2

ANESTRO

Anestro é o estado de aclicidade ovariana, refletido pela completa inatividade
sexual sem manifestação de estro (FALLAS et al., 1987) e anovulação
acompanhada de concentrações de progesterona menores que 0,5 ng/ml
(ARREGUÝN et al., 1997). A condição de anestro é associada à presença de ovários
estáticos e lisos, pois, apesar do desenvolvimento folicular ocorrer, nenhum dos
folículos que inicia o crescimento chega a maturar e, conseqüentemente, ovular
(MORO et al., 1994). Um período de anestro de duração variável é observado tanto
em vacas de leite, quanto em vacas de corte no pós-parto.

2.2.1 Anestro pós-parto

No terço final da gestação as concentrações de gonadotrofinas são muito
baixas devido ao efeito da retroalimentação negativa da progesterona e do
estrogênio sobre o eixo hipotalâmico-hipofisário. No entanto, após o parto, as
concentrações de FSH aumentam drasticamente dentro de 5 dias (RHODES et al.,
2003), levando ao surgimento da primeira onda folicular (revisto por WILTBANK et
al., 2002). Assim, um folículo dominante começa a crescer em torno de 10 a 14 dias
pós-parto (SAVIO et al., 1988; MURPHY et al., 1990). Este primeiro folículo
dominante pode (1) tornar-se totalmente maduro e ovular, (2) tornar-se atrésico e ser
substituído por um ou mais folículos dominante subseqüentes ou, ainda, (3)
continuar a crescer e tornar-se cístico (WILTBANK; GÜMEN; SARTORI, 2002). A
ovulação de um folículo dominante ocorre somente quando a produção de estradiol
pelo folículo é suficiente para promover um pico pré-ovulatório de LH na presença de
baixas concentrações circulantes de progesterona. Porém, isto apenas irá ocorrer
quando o estoque de LH estiver completamente restabelecido (YAVAS; WALTON,
200).
Yavas e Walton (2000) sugerem que dentro de 15 a 30 dias pós-parto os
estoques de LH já estão restabelecidos, e que o estado nutricional e a
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amamentação podem ser os fatores mais importantes na inibição da ovulação pósparto. Alguns outros fatores como a presença do bezerro, idade da vaca, números
de partos, efeito macho (presença de touro), atraso da involução uterina, e distocias
influenciam a duração do anestro pós-parto (MORROW et al., 1969; MACMILLAN;
CLAYTON, 1980; OYEDIPE et al., 1982; PETERS, 1984; GALINA; ARTHUR, 1989;
GALINA et al., 1989), sendo este mais marcante em gado de corte do que de leite
(GALINA; ARTHUR, 1989; GALINA et al., 1989).
Mesmo após o restabelecimento do estoque de LH na hipófise anterior, o
vínculo entre a mãe o e o bezerro pode afeta a duração do anestro pós-parto, uma
vez que reduz a liberação de GnRH e a secreção de LH (WILLIAMS, 1990). Essas
alterações fisiológicas podem afetar a maturação final do folículo dominante e a
ovulação. Além disso, durante o ato de amamentar, a estimulação dos órgãos do
sentido maternos como o olfato, a visão, a audição e o estímulo tátil pode, também,
induzir a ocorrência dessas alterações fisiológicas em vacas de corte no pós-parto
(WILLIAMS et al., 1996).
Quanto à nutrição, sabe-se que animais criados em regiões tropicais
apresentam

comprometimento

na

atividade

ovariana

pós-parto

devido

ao

inadequado conteúdo energético fornecido pelas pastagens. Dessa maneira, a
energia ingerida pelo animal é priorizada para funções vitais de manutenção e de
produção de leite, em detrimento das funções reprodutivas (revisado em MONTIEL;
AHUJA, 2005). Efeitos resultantes do comprometimento nutricional são a supressão
na liberação de GnRH e conseqüente diminuição na freqüência dos pulsos de LH
(SCHILLO, 1992), reduzindo o diâmetro máximo do folículo dominante e a duração
da onda de crescimento folicular (RHODES et al., 1995; WILTBANK et al., 2002). De
acordo com esses achados, pode-se inferir que a avaliação do status nutricional e
da nutrição do rebanho são, de fato, importantes ferramentas do manejo reprodutivo
(MONTIEL; AHUJA, 2005).
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2.2.2 Classificação de condição Anovulatória

Três categorias de anestro foram recentemente definidas por Wiltbank et al.
(2002). Com auxílio da ultra-sonografia, estes autores definiram os padrões de
desenvolvimento folicular e as condições de anovulação, como se segue:
1) Anovulação com crescimento folicular não avançando além da fase de
emergência - pode ser observado em animais sujeitos à severas restrições
alimentares, especialmente em Bos indicus. Esta condição resulta na ausência de
quaisquer folículos maiores que 8 mm de diâmetro e está associada com a ausência
de liberação de LH (JOLLY et al., 1995; RHODES et al., 1995).
2) Anovulação com crescimento folicular até diâmetro inferior ao
ovulatório - observa-se crescimento folicular, porém os folículos alcançam
diâmetros inferiores ao ovulatório. Essa condição é detectada em vacas no
puerpério, que exibem prolongado intervalo entre o parto e a primeira ovulação,
sendo comum em vacas com bezerros ao pé e/ou mantidas à pasto (baixa nutrição;
MURPHY et al., 1990; MCDOUGALL et al., 1995). Nesse caso, observa-se baixa
liberação de LH e aumento da sensibilidade do hipotálamo ao feedback negativo do
estradiol na liberação de gonadotrofinas (GARCIA-WINDER et al., 1984;
MCDOUGALL et al., 1995).
3) Anovulação com desenvolvimento folicular maior que o diâmetro
ovulatório - observa-se desenvolvimento de folículos até diâmetros superiores ao
ovulatório (condição anovulatória cística). Pode ser observado em vacas de leite,
mas é incomum em vacas de corte. Esta categoria de anestro abrange uma
variedade de condições fisiológicas, podendo estar associado a ausência ou
excesso de comportamento sexual. Ainda, pode ocorrer maior liberação de LH e
insensibilidade ao feedback positivo do estradiol (WILTBANK et al., 2002).
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2.3

CONTROLE FARMACOLÓGICO DO CICLO ESTRAL DE
FÊMEAS BOVINAS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM
TEMPO FIXO

A manipulação da reprodução animal é provavelmente tão antiga quanto à
domesticação. Desde que o homem começou a trabalhar com os animais, foi
exercida profunda influência no comportamento natural e reprodutivo das espécies.
O uso de tecnologias na reprodução, em particular a inseminação artificial, tem sua
importância aumentada pela necessidade de atender à crescente demanda da
aceleração do melhoramento genético de rebanhos.
Nesse contexto, a inseminação artificial em tempo fixo, sem a necessidade da
detecção do estro (BARUSELLI et al., 2006), depende de bons programas de
sincronização da onda folicular, cujo alvo é o controle preciso do início da onda de
crescimento folicular (emergência) e da ovulação,

2.3.1 Tratamento com PGF2∝ para sincronização do estro

A PGF2∝ foi descoberta no início da década de 70 como um potente agente
luteolítico (MCCRACKEN, 1972). A partir de então, esta substância e seus análogos
têm sido os agentes farmacológicos mais utilizados nos tratamentos para
sincronização do estro em fêmeas bovinas (ODDE, 1990; LARSON; BALL, 1992).
Os regimes de sincronização de estro utilizando prostaglandinas e seus
análogos estão baseados na sincronização da fase progesterônica do ciclo estral,
sendo seu sucesso dependente da presença de um CL, já que a ação da luteolisina
é provocar a regressão morfológica e funcional dessa estrutura (RATHBONE et al.,
2001) e, assim, a queda dos níveis endógenos de P4. Dessa forma, pode-se dizer
que a resposta ao tratamento com PGF2∝ é influenciada pela maturidade do CL. O
CL maduro possuí um sistema de retroalimentação positiva que resulta na produção
intraluteínica de PGF2∝, possibilitando a continuidade do processo luteolítico iniciado
por uma única aplicação exógena de PGF2∝ (WILTBANK, 1997; OKUDA;
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MIYAMOTO; SKARZYNSKI, 2002). Tratamentos realizados até o dia 5 do ciclo estral
(CL não maduro) não induzem efetivamente a luteólise (REFSAL; SEGUIN, 1980;
PARFET et al., 1989).
Após a luteólise, o estro e a ovulação são distribuídos ao longo de seis dias e
são influenciados não apenas pela responsividade do CL, mas também pelo estágio
de desenvolvimento do folículo dominante (KASTELIC; GINTHER, 1991). Kastelic,
Knopf e Ginther (1990) constataram que, quando o tratamento com PGF2∝ é
realizado no dia 5 do ciclo estral - momento em que o folículo dominante da primeira
onda ainda está em fase de crescimento - o intervalo entre a aplicação e a ovulação
é de 3 dias. No entanto, se o tratamento é realizado no dia 12 do ciclo estral quando o folículo dominante da segunda onda encontra-se no início da fase de
crescimento - a ovulação ocorre 4,5 dias após a aplicação. Bovinos tratados no dia 8
do ciclo estral freqüentemente apresentam ovulação do folículo dominante da
primeira

onda

folicular

2

dias

após

a

aplicação

de

PGF2α.

Entretanto,

ocasionalmente pode ocorrer a ovulação do segundo folículo dominante 6 dias após
o tratamento.
As taxas de manifestação de estro após a administração de PGF2∝ possuem
alta variabilidade, principalmente quando se compara animas de origem taurina e
zebuína (70 a 90% e 47 a 60%, respectivamente; TANABE; HANN, 1984; MORENO
et al., 1986; LAVERDIERE et al., 1995). Com o intuito de melhorar a eficiência da
sincronização do cio com PGF2∝ foram desenvolvidos protocolos com duas
aplicações seqüenciais, intervaladas de 11 a 14 dias (JACKSON et al., 1979).
Essas informações sustentam que o sucesso da aplicação da PGF2∝ depende
da presença do CL funcional em fase específica do ciclo estral (diestro). Além disso,
observa-se que o estro e a ovulação não são precisamente sincronizados devido à
variações do estágio de desenvolvimento folicular no momento da regressão do
corpo lúteo. Também, a alta variabilidade das respostas ao tratamento com PGF2∝ e
o fato de animais criados a pasto em condições tropicais apresentarem alta
incidência de anestro (ausência de CL) têm comprometido a eficiência do tratamento
(YAVAS; WALTON, 2000).
Assim, torna-se necessário o emprego de métodos que controlem o
desenvolvimento luteínico e folicular para sincronizar o crescimento dos folículos e a
ovulação. Além disso, em animais que se apresentam em anestro é necessária a
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utilização de protocolos que induzam ciclicidade para permitir o emprego de
biotecnologias (IATF e TETF) que dispensem a detecção de cio (BÓ; BARUSELLI;
MARTINEZ, 2003).

2.4

CONTROLE DA DINÂMICA FOLICULAR PARA REALIZAÇÃO DA
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO

Um eficiente sincronização da ovulação para IATF depende da induzição da
emergência de uma nova onda de crescimento folicular sincronizada, do controle da
duração do crescimento folicular e da fase luteínica, da sincronização da retirada da
fonte de P4 exógena (dispositivo) e endógena (PGF2α) e da indução da ovulação
sincronizada em todos os animais tratados.

2.4.1 Sincronização da emergência de nova onda de crescimento
folicular com estrógenos associados a progesterona

A P4 e os progestágenos são substâncias que podem ser administradas por
via oral (MGA), via implantes subcutâneos (SyncroMateB®, Crestar®) ou via
dispositivos intravaginais (PRID®, CIDR®, DIB®, PRIMER®, entre outros). Esses
compostos têm sido utilizados por períodos prolongados desde a década de 60, com
o intuito de permitir a regressão espontânea do CL e consequente sincronização do
estro entre 2 e 4 dias após a remoção da fonte de P4/progestágeno (RATHBONE et
al., 2001). Esses tratamentos longos (14 a 21 dias) são efetivos para sincronizar o
estro, no entanto a fertilidade dessa ovulação é reduzida (HANSEL; MALVEN;
BLACK, 1961; WILTBANK et al., 1965), uma vez que induz-se a ovulação de
folículos persistentes (ODDE, 1990) e, portanto, contendo oócitos envelhecidos
(REVAH; BUTLER, 1996).
O estradiol (E2), por sua vez, foi originalmente incorporado à programas de
sincronização de estro utilizando P4, com o objetivo de causar a lise do CL
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(FANNING et al., 1992). No entanto, relatos posteriores demonstraram que a
progesterona associada ao estradiol foi responsável pela regressão dos folículos em
crescimento e sincronia de uma nova onda folicular (BÓ et al., 1991, 1993, 1994,
1995; CACCIA; BÓ, 1998).
Os E2 têm sua ação modulada pela presença ou não de P4, seja ela
endógena ou exógena. Assim, quando os E2 são administrados na presença de P4,
essa associação causa a diminuição dos níveis circulantes de FSH (pelo E2) e LH
(pela P4), provocando a regressão dos folículos gonadotróficos dependentes. Então,
após a metabolização e a diminuição das concentrações plasmáticas de E2, verificase o surgimento de um pico de FSH e a emergência de uma nova onda de
crescimento folicular. O mecanismo responsável pela supressão do crescimento
folicular induzida pelo E2 parece ser mais sistêmico que local (BÓ et al., 2000).
O 17β-estradiol produzido pelo folículo na ausência de P4 leva à liberação de
GnRH pelo hipotálamo, estimulando a produção de LH pela hipófise e culminando
na ovulação (RATHBONE et al., 2001). Assim, a administração de E2 durante a fase
folicular do ciclo estral associada ao E2 endógeno (folículos) leva a um efeito
ovulatório. Por isso, é importante que elevados níveis de P4 estejam presentes no
momento do início do tratamento para evitar um pico pré-ovulatório de LH (BÓ et al.,
1994).
Existem diferentes ésteres de estradiol: 17β-Estradiol, Benzoato de estradiol
(BE), Valerato de estradiol (VE) e Cipionato de Estradiol (CE). O VE (BÓ et al.,
1995b) e o CE (COLAZO; KASTELI; MAPLETOFT, 2003), na presença de P4,
causam a regressão dos folículos antrais presentes no ovário, no entanto a meia
vida longa desses ésteres, pela baixa solubilidade em água, leva a um atraso e a
uma alta dispersão do dia da emergência da onda de crescimento folicular. Já o BE
(SÁ FILHO et al., 2004) e o 17β-estradiol (BÓ et al., 1995b) apresentam meia vida
mais curta, induzindo a emergência sincronizada de uma nova onda de crescimento
folicular em um grupo de animais tratados.
Quanto às doses desses hormônios foi encontrado que vacas tratadas com
CIDR e 2,5 mg de BE tiveram a emergência da onda folicular mais sincronizada do
que aquelas que receberam 5 mg (CACCIA; BÓ, 1998). Da mesma forma, a
utilização de 2 mg de VE resultou na emergência mais precoce e sincronizada da
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onda folicular do que o tratamento com a dose de 5 mg desse mesmo estrógeno
(MAPLETOFT et al., 2004).
Portanto, ficou evidenciado que o intervalo entre o tratamento e a emergência
da onda folicular é dependente tanto da preparação (tipo de estrógeno), quanto da
dose de estradiol empregada.

2.4.2 Controle da fase progesterônica do ciclo estral - Prostaglandina F2α

Preconiza-se a aplicação de PGF2∝ no momento da retirada da fonte de
P4/progestágenos para indução da luteólise e queda dos níveis endógenos de P4,
propiciando condições favoráveis à ovulação. O mecanismo de ação da PGF2∝ já foi
descrito anteriormente nessa dissertação.

2.4.3 Indução sincronizada da ovulação

Os fármacos utilizados para a indução da ovulação podem atuar por
retroalimentação positiva na liberação pulsátil de LH (E2 e GnRH) ou diretamente
nos receptores de LH das células da granulosa dos folículos (hCG e LH). Esses
indutores quando administrados isoladamente não são capazes de sincronizar
adequadamente a ovulação para a IATF. No entanto, quando associados a
protocolos com P4/progestágenos, E2 e PGF2∝, induzem a ovulação sincronizada do
folículo dominante presente no final do tratamento, possibilitando o emprego da
IATF.
Para a indução da ovulação, a fase em que se encontra o folículo é fator
determinante. Martinez et al. (1999) avaliaram a eficiência da administração de
GnRH e LH em cada fase da onda de crescimento folicular em novilhas. Os
tratamentos foram realizados no dia 3 (crescimento), 6 (estática inicial) e 9 (estática
final) do ciclo estral. Os autores verificaram que animais que apresentavam folículos
grandes (fase de crescimento ou platô inicial) tiveram as melhores respostas ao
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tratamento para se induzir a ovulação (VASCONCELOS et al., 1999; SARTORI et
al., 2001).
Segundo Clarke (1989), a resposta folicular ao tratamento com GnRH deve-se
à liberação de LH por estímulo direto desse hormônio. Sendo assim, a concentração
plasmática de P4 proveniente da fase luteínica não afeta essa resposta, uma vez
que é hipofisária, e a retroalimentação negativa da P4 sobre a liberação de LH
ocorre em nível hipotalâmico. Por outro lado, Cruz, Valle e Kesler (1997) e Rubianes
et al. (1997) observaram que a aplicação de GnRH 30 ou 48 horas após a aplicação
de PGF2α induziu um pico de LH com maior amplitude do que quando aplicado no
início ou no meio da fase luteínica. Esse resultado indica que, possivelmente, além
do estágio de desenvolvimento folicular, as concentrações hormonais que precedem
o pico de LH são importantes na determinação da resposta ovulatória.

2.5

GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA (eCG)

A gonadotrofina coriônica eqüina foi descrita pela primeira vez em 1930 por
Cole e Hart. Esses autores relataram a presença de uma substância de ação
gonadotrófica no soro de éguas e outros eqüídeos prenhes, que ganhou o nome de
gonadotrofina sérica de éguas prenhas (PMSG). Mais especificamente, a PMSG é
um hormônio glicoprotéico secretado pelos cálices endometriais de éguas gestantes.
Allen e Moor (1972) observaram que sua produção era realizada pela placenta
materna e concluíram que uma melhor terminologia para esta glicoproteína seria
gonadotrofina coriônica eqüina (eCG). Estes mesmos pesquisadores descobriram
que a eCG é produzida pelas células trofoblásticas presentes nos cálices
endometriais de éguas prenhes.
A eCG, assim designada, é composta de duas subunidades (α e β) e têm
ação de LH e FSH na mesma molécula (GOSPODAROWICS, 1972; LEGARDINIER
et al., 2005). Essas ações podem ser também observadas em outras espécies
(WARD; MOORE, 1979). Em eqüinos, o pico de liberação de eCG ocorre ao redor
dos 60 dias de gestação, no entanto o aumento na liberação desse hormônio já se
dá ao redor de 40 dias, perdurando até aproximadamente os 130 dias de gestação
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(MURPHY; MARTINUK, 1991). A ação da eCG ocorre via indução da ovulação ou
luteinização de folículos, causando aumento da progesterona circulante em eqüinos
(URWIN; ALLEN, 1982) e, desta forma, auxiliando a manutenção da gestação.
Porém, a quantidade de eCG circulante varia bastante conforme a raça do animal, a
sua idade e conforme a presença de gestações gemelares (MURPHY; MARTINUK,
1991). Ainda, as concentrações de ácido siálico e carboidrato presentes na molécula
de eCG podem variar bastante de eqüino para eqüino, conforme o estágio de
gestação e conforme o tecido no qual foi coletado a molécula de eCG (MURPHY;
MARTINUK, 1991).
A eCG é uma molécula que possuí grande quantidade de carboidratos
(aproximadamente 45% de sua massa) principalmente a N-acetil neuramina (ou
ácido siálico), primordialmente presente na subunidade β da molécula de eCG, o
que proporciona uma grande meia vida a este composto químico (WARD; MOORE,
1979; MURPHY; MARTINUK, 1991). Martinuk et al. (1991), utilizando uma enzima
chamada neuraminidase, retiraram diferentes porcentagens de ácido siálico da
molécula de eCG, e assim demostraram que a meia vida da molécula era alterada.
Outro fator que colabora para longa meia vida da eCG é o fato da molécula ter carga
elétrica negativa, o que dificulta a sua filtração glomerular (LEGARDINIER et al.,
2005).
Estes fatores explicam a longa meia-vida da eCG quando aplicada em
bovinos (cerca de 40h; MENZER et al., 1979).

2.5.1 Os efeitos da eCG no corpo lúteo

A eCG parecer ter função luteotrófica em eqüinos e outras espécies (como os
bovinos; SOUZA, 2008), sendo possível verificar aumentos nas concentrações
circulantes de progesterona após o aumento natural ou por via de administração
exógena da eCG (MURPHY; MARTINUK, 1991). Esses dados foram confirmados
por Daels et al. (1998), que demonstraram a ação luteotrófica da eCG durante a
gestação de éguas.
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A estrutura da eCG é muito parecida com a estrutura do LH eqüino
(BOUSFIELD et al., 1996). Apesar dessa similaridade, a eCG apresenta tanto função
de FSH quanto de LH em eqüinos e em outras espécies (GONZALEZ-MENICO et
al., 1979; WARD; MOORE, 1979). Acredita-se que atividade biológica LH da
molécula de eCG esteja intimamente ligada com a quantidade de ácido siálico nela
presente, pois a utilização de enzimas que digerem o ácido siálico promoveu
aumento da ação LH (SOUZA, 2008).

2.5.2 Uso da gonadotrofina coriônica equina (eCG) em programas de
IATF

Recentemente a eCG têm sido incorporada em protocolos para IATF em
vacas de corte (CAVALIERI et al., 1997) e leite (SOUZA, 2008), sendo o tratamento
com eCG altamente recomendado quando uma grande proporção dos animais se
encontra em anestro (HUMBLOT et al., 1996; BARUSELLI et al., 2004, RODRIGUES
et al., 2004a). Existem muitos relatos de aumentos na fertilidade após a
incorporação da eCG em protocolos para IATF, principalmente em vacas de corte
(BARUSELLI et al., 2004). A melhora na taxa de concepção em animais que
recebem a eCG na retirada do dispositivo intravaginal de P4, provavelmente, está
relacionada ao aumento da taxa de ovulação de animais em anestro e aos maiores
níveis de progesterona circulante no diestro (BARUSELLI et al., 2004).
Porém nenhum destes autores demonstram efeito satisfatório da eCG em
animais em condições nutricionais desfavoráveis (ECC< 2,5, escala de 1 a 5),
demonstrando desta forma a importância de um adequado manejo nutricional para a
obtenção de bons resultados em programas de IATF utilizando esse hormônio.
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2.6

STATUS NUTRICIONAL E REPRODUÇÃO

Uma das mais importantes habilidades da vaca é a capacidade de utilizar
suas reservas energéticas corpóreas em períodos de balanço energético negativo.
Nas fêmeas, existe necessidade de adequada quantidade de reservas de energia
(gordura corporal) para suprir o metabolismo basal, o crescimento, a lactação, a
manutenção da saúde e, ainda, a função reprodutiva (WRIGHT et al., 1987;
EDMONSON et al., 1989). Inúmeros trabalhos científicos mostram que as vacas
apresentam elevada demanda energética no período pós-parto. Assim, durante o
final da gestação, quantidades suficientes de energia devem ser armazenadas nos
tecidos corporais, na tentativa de suprir o balanço energético negativo pós-parto.
A

ingestão

insuficiente

de

energia

está

correlacionada

com

baixo

desempenho reprodutivo, atraso na idade à puberdade, atraso no intervalo da
primeira ovulação e cio pós-parto e redução nas taxas de concepção e de prenhez
em vacas de corte e de leite (SANTOS, 2004). Por outro lado, vários estudos
mostram que dietas altamente energéticas diminuem a resposta aos protocolos de
superovulação, diminuem a produção embrionária e alteram a expressão de genes
importantes para o desenvolvimento embrionário. O mecanismo pelo qual isto ocorre
ainda não está claro, mas acredita-se que esteja relacionado com a produção de
oócitos com qualidade comprometida (DUNNE et al., 1999; YAAKUB et al., 1999).
A estimativa da condição nutricional das vacas através da avaliação de
escores de condição corporal (ECC) é uma prática descrita desde o início do século
passado. O status ou balanço nutricional de um animal, avaliado através do ECC,
reflete as reservas corporais disponíveis. Assim, como parte do manejo, o registro
ECC é uma tentativa de avaliar a magnitude do déficit energético do animal.
Em gado de corte, a nutrição pré-parto refletida pelo ECC no parto, é o maior
determinante da duração do anestro pós-parto (DUNN; KALTENBACH, 1980;
DZIUK; BELLOWS, 1983; RICHARDS et al., 1986; SELK et al., 1988). Prova disso é
a existência de uma correlação negativa entre ECC ao parto e duração do anestro
pós-parto (RICHARDS et al., 1986; WRIGHT et al., 1987, 1992).
Vacas de corte submetidas à severa baixa nutricional no último trimestre de
gestação e no pós parto podem responder com ausência de folículos pequenos (5
mm de diâmetro) ou maiores (>8 mm, PERRY et al., 1991; JOLLY, 1992). Perry et
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al. (1991) observaram que o crescimento de folículos até 8 mm foi praticamente
extinto em vacas de corte alimentadas com dietas de baixa energia antes e após o
parto. A baixa ingestão de energia após o parto também resultou em uma taxa
reduzida de aparecimento de pequenos folículos (5 – 7.9 mm), que persistiram no
ovário por um período prolongado, possivelmente reflexo da ausência de
funcionalidade do folículo dominante (PERRY et al., 1991).
Em vacas de leite, podemos verificar a existência de uma condição corporal
ideal para cada fase da lactação e esta é uma ferramenta que otimiza a produção de
leite, minimiza os problemas reprodutivos e maximiza retorno econômico
(GEARHART et al., 1990). Algumas recomendações foram dadas para definir o ECC
ideal para cada fase da lactação de vacas de leite (BRAUN et al., 1986;
HEUWIESER; MANSFELD, 1992). A supracondição de vacas seca é um fator de
risco para uma maior ocorrência de distúrbios metabólicos, infecciosos, digestivos e
reprodutivos (MORROW, 1976; MORROW et al., 1979; FRONK et al., 1980;
GANSWORTHY; TOPPS, 1982; GEARHART et al., 1990), além da menor produção
de leite (MUSENFECHTEL et al., 2000). Por outro lado, o baixo ECC ao parto
também reduz taxas de prenhez ao primeiro serviço (ECC < 2.5) e aumenta os dias
em aberto (BCS ≤ 3,5; LOPEZ-GATIUS et al., 2003). Uma maior perda da condição
corporal no início da lactação também está relacionada com pior capacidade
reprodutiva (PRYCE et al., 2001).
Em bovinos de corte, o aumento do ECC elevou a proporção de vacas que se
apresentaram cíclicas antes da estação de monta (STEVENSON et al., 2003).
Portanto pode-se notar a importância da mantença das reservas corporais e
da preocupação em desenvolver uma técnica adequada para que se possa
mensura-lá. A seguir algumas destas técnicas serão abordadas.

2.6.1 Peso Vivo

A mensuração do peso vivo (PV) reflete mudanças em níveis de proteínas,
bem como de gordura. No entanto, muitas desvantagens relativas a essa técnica são
evidentes, uma vez que os percentuais de proteína, gordura e água, assim como a
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energia armazenada em kg de PV são altamente variáveis (REID; ROBB, 1971;
STAUFENBIEL et al., 1993).

2.6.2 Mensuração da Caixa Torácica

A contenção e a manipulação necessárias para se determinar o peso vivo
(PV) nem sempre estão disponíveis em fazendas comerciais. Portanto, equações
para calcular PV através de outras medidas corporais foram desenvolvidas. Para
este efeito, a mensuração da caixa torácica, largura da anca ou do comprimento do
corpo podem ser utilizados. Heinrichs et al. (1992) demonstrou que todas estas
medidas são adequadas para prever PV (R2 > 0,95), porém mensuração da caixa
torácica foi o método que apresentou a maior correlação com essa medida. A
respeito do balanço energético, a mensuração da caixa torácica tem as mesmas
desvantagens que o próprio PV.

2.6.3 Perfil Hormonal

Outro sistema para estimar o balanço energético é a análise do status
metabólico, através da utilização de amostras de sangue e/ou leite, uma vez que
diversos metabólitos, hormônios e vestígios encontrados nessas amostras foram
relacionados ao balanço energético. Concentrações de glicose, colesterol, uréia,
insulina, IGF -1 e tiroxina no plasma sanguíneo e concentrações de lactose e uréia
no leite foram correlacionados positivamente com o balanço energético. Em
contraste, as concentrações de AGNE, creatinina, albumina, BHBA, GH e atividades
enzimáticas no sangue e de acetona, gordura, proteína, gordura e lactose no leite
foram correlacionadas negativamente com o balanço energético (KUNZ et al., 1985;
REIST et al., 2002).
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2.6.4 Dobra Subcutânea

A dobra cutânea é um parâmetro bastante utilizado na avaliação do estado
nutricional em humanos. Este método tem sido também utilizado em gado de leite
(BRUCKMAIER et al., 1998). O valor das dobras foi definido como a média das
mensurações obtidas por um paquímetro na escápula, barbela, base do úbere, e
base da cauda menos as dobras cutâneas na região do pescoço (quase sem
gordura subcutânea neste sítio). Os investigadores concluíram que a dobra
subcutânea comportou-se de forma semelhante aos ECC, podendo ser aliada a
esse parâmetro na avaliação do estado nutricional.

2.6.5 Escore de Condição Corporal

O escore condição corporal é uma estimativa subjetiva das reservas
energéticas metabolizáveis do tecido adiposo. Baseia-se na avaliação da aparência
exterior do animal com relação às suas reservas de gordura corporal, as quais são
diretamente influenciadas pelo seu balanço energético. Para vacas de corte, é
comumente utilizada uma escala de 9 pontos (WAGNER et al., 1988). No entanto, as
escalas de 5 pontos (MARLOWE et al., 1962) e de 5 a 15 pontos (SPELBRING et
al., 1977) também têm sido descritas.
Diversos autores recomendam o acompanhamento do ECC, uma vez que ele
se mostra como um reflexo da condição nutricional (SHORT et al., 1990; ARREGUIN
et al., 1997) em vacas de corte (RAE et al., 1996) e leite (WILDMAN et al., 1982;
EDMONSON et al., 1989). Em vacas de leite, esta técnica tem sido recomendada
como método para elucidar a evolução do manejo nutricional (GILLUND et al., 2001).
O ECC é determinado por avaliações visuais e/ou táteis de locais definidos do
corpo, sendo que elas podem variar tanto em locais a serem examinados, como no
número de locais (WILDMAN et al., 1982; WAGNER et al., 1988; EDMONSON et al.,
1989; HOUGHTON et al., 1990; FERGUSON; GALLIGAN; THOMSEN, 1994;
LASSEN et al., 2003; ROCHE et al., 2004). A subjetividade, repetibilidade e validade
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do ECC foram investigadas em vários estudos (EDMONSON et al., 1989;
FERGUSON; GALLIGAN; THOMSEN, 1994; DOMECQ et al., 1995). Edmonson et
al. (1989) investigaram a repetibilidade e a precisão do ECC por eles desenvolvido e
encontraram apenas pequenas variações entre os avaliadores, porém, a experiência
prática pessoal não influenciou significativamente o resultado.
Em contraste, Ferguson e Galligan e Thomsen (1994) encontraram menor
precisão nos resultados da pontuação de pessoas com pouca experiência. Nesse
estudo, as pontuações avaliadas por pessoas experientes foram consistentes com a
média ECC de todos os observadores em 58 a 67% dos casos, enquanto que para
uma pessoa com pouca experiência foi de apenas de 27%. Ainda, a correlação entre
os diferentes observadores variou de 0,76 a 0,86. A análise estatística revelou que a
condição corporal pôde ser separada em incrementos 0,25 pontos entre 2,5 e 4,0,
sendo que, para pontuações superiores a 4,0 e inferiores a 2,5 só puderam ser
separadas diferenças de 0,5 unidades (FERGUSON; GALLIGAN; THOMSEN, 1994).
Domecq et al. (1995) validou ECC com medições de gordura subcutânea com
o uso da ultra-sonografia, abordando a região lombar, a garupa e a inserção da
calda. Os níveis de ECC foram significativamente associados às medições
ultrassonográficas e os coeficientes de determinação para os modelos variaram de
0,36 a 0,65, dependendo do local de mensuração. Os autores concluíram que o
ECC é tão válido quanto as mensurações por ultra-sonografia para quantificar a
quantidade de gordura subcutânea, em vacas leiteiras.

2.6.6 Mensuração da Espessura da Gordura Subcutânea na Garupa
(EGPU)

Espessura da gordura subcutânea na garupa (EGPU), ou no P8, como é
conhecido na Austrália, é a camada de gordura subcutânea localizada entre a pele,
a fáscia profunda do glúteo médio e o bíceps femural. A mensuração desse
paraâmetro pode ser precisamente realizada com auxílio da ultra-sonografia.
O potencial da utilização da ultra-sonografia para avaliação de características
de carcaça em bovinos vivos, tem sido bastante estudado por vários pesquisadores
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(WILSON, 1992; KEMP et al., 2002, entre outros). O exame ultra-sonográfico é um
método rápido, não-invasivo, e fácil de aprender. Para tal, utiliza-se um aparelho de
ultra-sonografia (B-mode) com um transdutor linear e uma freqüência de 3,5 MHz. O
equipamento transforma impulsos elétricos em ondas sonoras de alta freqüência
através de cristais piezelétricos. A imagem é gerada pelas ondas sonoras que são
refletidas (eco) pelos diversos tecidos, os quais possuem diferentes densidades
(HOUGHTON; TURLINGTON, 1992), neste caso particular, entre tecido adiposo,
fáscia, e músculo. Para realização dessa medição, o transdutor deve ser colocado
na vertical e com leve pressão, pois a gordura é facilmente comprimida
(BRETHOUR, 1992). As vacas devem estar em posição quadrupedal e relaxadas.
Após o congelamento da imagem na tela do aparelho, a camada de gordura
subcutânea é medida com precisão de 0,1 cm. A fáscia profunda é claramente
visível, em quase todos os casos. A espessura da pele (de 5 a 6 mm) é sempre
incluída na medição ultra-sonográfica, de modo que, para se obter o valor da
espessura de gordura subcutânea propriamente dita, faz-se necessário subtrair essa
quantia. Assim sendo, um valor de 6 mm de EGPU caracteriza, consequentemente,
uma quase completa ausência de gordura corporal.
Klawuhn (1992) e Staufenbiel (1992) realizaram a avaliação ultra-sonográfica
de diversos pontos e encontraram no sacro o local mais adequado para se avaliar a
EGPU. A região do sacro possuí a maior quantidade de tecido adiposo na região
traseira e alta correlação (r = 0,90) entre gordura corporal e conteúdo da EGPU.
Além disso, este ponto é de fácil localização e a sua espessura apresenta pouca
mudança em um intervalo de vários centímetros.
Assim sendo, o melhor local definido para o exame está localizado na região
do sacro, no terço superior da garupa, na linha entre o tubérculo isquiático e a
tubérculo coxal. Este local corresponde ao espaço entre o fim da crista sacral e o
final do sacro (ou seja, início da primeira vértebra coccígea)., onde a estratificação
do tecido torna-se evidente. A fáscia profunda situa-se diretamente sobre o músculo
glúteo e aparece como uma linha branca na imagem ultra-sonográfica; a gordura
subcutânea está posicionada entre a pele e a fáscia profunda; na maioria das vacas,
a fáscia superficial está presente no tecido adiposo e aparece como uma fina linha
branca, separando a gordura subcutânea e a gordura interfascial (STAUFENBIEL,
1992).
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Silza et al. (2003) utilizando a EGPU, demonstrou que a mesma pode ser
utilizada com a mesma confiabilidade que a espessura da gordura subcutânea na
área de lombo (EGSU). Esse resultado indica a possibilidade de utilização dessa
medida como uma alternativa à EGSU, já que a gordura subcutânea deposita-se
primeiramente na região posterior em relação à região lombar. Outra vantagem seria
a facilidade de realização desta medida, pois mesmo um operador com pouco
treinamento conseguira realizá-la mais facilmente e rapidamente em comparação a
EGSU.
A

repetibilidade
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tem

sido

investigada. Nesse caso, a correlação entre medições consecutivas foi de 0,975 com
uma diferença média absoluta de 0,72 mm (BRETHOUR, 1992).

CAPÍTULO I
Validação do escore de
condição corporal na
escala em vacas Nelore
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1 HIPÓTESE

A hipótese do presente trabalho é que a avaliação de escore de condição
corporal na escala de 1 a 5, utilizando o método visual, é um bom preditor da
espessura da gordura subcutânea em vacas Nelore (Bos indicus).
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2 OBJETIVO



Determinar a relação entre as variáveis: peso vivo, avaliação visual do escore de
condição corporal e espessura da gordura subcutânea mensurada por ultrasonografia.
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3 MATERIAIS E MÉTODO

3.1

ANIMAIS E MANEJO

Um total de 266 vacas Nelore em terço médio de gestação e idade média de
7,3 ± 0,1 anos, foram avaliadas quanto ao escore de condição corporal (método
visual) e a espessura da gordura subcutânea (por ultra-sonografia) e peso vivo. O
experimento foi efetuado em um único rebanho criado sob sistema pastoreio, com
suplementação mineral e água ad libitum, no estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.
O período experimental foi de Maio de 2005 a Julho de 2006. Os procedimentos com
os animais foram aprovados pela comissão de bioética para experimentação animal
da Universidade de São Paulo-USP.

3.2

AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO CORPORAL E DA ESPESSURA DA
GORDURA SUBCUTÂNEA (EGPU) E DO PESO VIVO

Todos os animais foram avaliados quanto à condição corporal (ECC), à EGPU
e ao peso vivo, em cinco momentos distintos: M1) no momento da desmama dos
bezerros (165,5 ± 0,9 dias antes do parto); M2) próximo aos 245 dias de gestação
(variando entre 225 e 270 dias de prenhez; M3) no início do programa de
sincronização (42,0 ± 0,5 dias pós-parto, variando de 29 a 74); M4) no dia da
avaliação aos 82 dias (82,0 ± 0,5 dias pós-parto) e M5) no dia da avaliação aos 112
dias (112,0 ± 0,5 dias pós-parto; Figura 2).
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ECC
PESO
EGPU

DESMAME
(-165 dias)

ECC
PESO
EGPU

PRÓXIMO
AO
PARTO

ECC
PESO
EGPU
*US OVÁRIO

ECC
PESO
EGPU
*US OVÁRIO

ECC
PESO
EGPU
*US OVÁRIO

SINCRONIZAÇĂO
(42 DPP)

AVALIAÇÃO
AOS 82 DPP

AVALIAÇÃO
AOS 112 DPP

*US = ultra-som
DDP – dias pós-parto
ECC – Escore de condição corporal
EGPU – espessura de gordura subcutânea

Figura 2 – Diagrama esquemático dos momentos de coleta de dados

A avaliação do escore de condição corporal e as medidas por ultra-sonografia
foram obtidos independentemente, no mesmo animal e no mesmo momento, por um
único avaliador devidamente treinado. O peso corporal foi aferido com auxílio de
balança digital calibrada com peso padrão, acoplada a um tronco individual, por
onde os animais passaram e foram pesados um a um. Não foi realizado nenhum tipo
de jejum hídrico ou alimentar antes das pesagens.
Ao longo de todo o estudo, o ECC atribuído para cada vaca (em cada
momento) foi realizado utilizando-se a técnica visual desenvolvida por Maciel (2006).
Dessa forma, as vacas foram classificadas em escala variando de 1 (magra) a 5
(extremamente gorda), com incrementos de um quarto de ponto (0,25).
Para a obtenção das imagens ultra-sonográficas para mensuração EGPU, foi
utilizado um equipamento de ultra-som da marca Piemedical, modelo Scanner 200
VET, com transdutor de arranjo linear com freqüência de 3,5 MHz e 178 mm de
comprimento, sem guia acústica acoplada.
Após a imobilização do animal em um tronco de contenção, localizou-se por
meio de palpação, o local anatômico para a tomada da imagem. Então, foi colocado
óleo vegetal nessa região, a fim de se proporcionar melhor superfície de contato do
transdutor com o corpo do animal. Para a avaliação da EGPU, o transdutor foi
posicionado em linha reta entre o íleo e o ísquio (Figura 3), até a visualização da
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imagem correta para a realização da medida, ou seja, a borda superior do Biceps
femuris (P8, Figura 4). As imagens obtidas foram congeladas e imediatamente
analisadas, levando-se em consideração a medida entre o limite inferior da pele e a
fáscia profunda. Dessa maneira, a medida da espessura da pele já foi devidamente
descontada.
(B)
(A)

Figura 3 - Diagrama esquemático do local de mensuração da espessura da gordura
subcutânea vista lateral (A) e vista superior (B; adaptado SCHRODER;
STAUFENBIEL, 2006)

EGPU
BF
GM

(A)

BF

GM

(B)

EGS – Espessura da Gordura de Cobertura; BF – Bíceps Femoral; GM – Glúteo Médio

Figura 4 – Imagem ultra-sonográfica do local de mensuração da espessura da gordura
subcutânea (A) e corte longitudinal do Gluteus medius e Bíceps femoris (B;
adaptado de SAINZ; ARAÚJO; 2002)
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3.3

ANÁLISE ESTATÍSTICA

As relações entre ECC e as mensurações de EGPU foram investigadas
utilizando modelos de regressão. Para cada momento foi gerado um modelo
diferente. Assim, o modelo 1 incluiu as mensurações no momento do desmame, o
modelo 2 incluiu as mensurações próximas ao parto, o modelo 3 incluiu as
mensurações feitas no momento da sincronização, o modelo 4 incluiu as
mensurações da avaliação aos 82 dias pós-parto e o modelo 5 incluiu as
mensurações da avaliação aos 112 dias pós-parto.
Para a análise de semelhança entre os cinco modelos foi utilizado o proc
MIXED do SAS (Version 9,1 for Windows; SAS Inst., Cary, NC), sendo que os
momentos foram comparados entre si através de contraste ortogonal, comparando
cada elemento da reta (α, β, γ e δ). A unidade experimental “vaca” foi objeto das
medidas repetidas ao longo do tempo e a estrutura matricial do tipo CSH foi
utilizada. A estrutura matricial CSH especifica a estrutura do composto de simetria
heterogênea que possuí uma estrutura de equi-correlação, mas que permite
diferentes variâncias.
Foi constatado que os momentos respeitam o comportamento do 3º grau,
podendo ser generalizados pela seguinte equação:

Yi = αi + βix + γix2 + δix3

onde:
Yi – espessura da gordura subcutânea estimada;
αi – intercept (ponto de intersecção);
βi – elemento de primeiro grau;
γi – elemento de segundo grau;
δi – elemento de terceiro grau;
i

– momento (desmame, parto, sincronização, avaliação aos 82 e 112 dias);

x – escore de condição corporal observado.
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Após a verificação de ocorrência de semelhança entre os cinco modelos,
todos os dados foram agrupados e um novo modelo único foi então gerado. O
modelo geral de estimação da espessura da gordura subcutânea através do escore
de condição corporal foi gerado utilizando o Guide Data Analysis do SAS. A fim de
respeitar a normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias, os dados de
espessura da gordura subcutânea foram transformados para raíz quadrada.
As correlações entre variáveis foram analisadas com o proc CORR do SAS.
Probabilidades de P < 0,05 foram consideradas como significantes. Todos os dados
estão expressos como medias ± erro padrão da média.
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4 RESULTADOS

Um total de 600 vacas foi analisado no presente estudo. Porém, foram
efetivamente utilizados somente os animais que pariram entre o dia 15 de novembro
de 2005 e 12 de janeiro de 2006 (período de 58 dias entre a primeira e a última
parição; n = 297). Dentre as 297 vacas pré-selecionadas, 24 não tiveram todos os
dados de ECC, peso e/ou EGPU corretamente colhidos e, portanto, foram também
removidas. Ainda, 7 animais foram classificados como outliers e também foram
extraídos das análises. Assim, chegou-se às 266 vacas que foram consideradas
aptas para integrarem o estudo.
Os valores médios, desvios padrão e as variações de ECC e EGPU por
momento estão apresentados na tabela 1. O ECC apresentou variação de 2,00 a
4,50, com média de 3,23 ± 0,42 pontos e o EGPU variou de 0,2 a 2,0 cm, com média
de 0,69 ± 0,28 cm.

59

Tabela 1 - Número de observações, médias, erros padrão e valores mínimos e máximos do
escore de condição corporal (ECC), da espessura da gordura subcutânea
(EGPU, cm) e do peso vivo (kg) de vacas Nelore (Bos indicus) avaliadas em
diferentes momentos experimentais (desmame, parto, sincronização, avaliação
aos 82 e aos 112 dias)
Variável

N

Média

Erro Padrão

Mínimo

Máximo

ECC no Desmame

266

3,19

0,02

2,50

4,25

ECC no Parto

266

3,46

0,02

2,50

4,50

ECC na Sincronização

266

3,21

0,03

2,25

4,50

ECC aos 82 DPP

266

3,10

0,02

2,50

4,50

ECC aos 112 DPP

266

3,17

0,02

2,00

4,00

EGPU no Desmame

266

0,68

0,02

0,3

1,7

EGPU no Parto

266

0,93

0,02

0,4

2,0

EGPU na Sincronização

266

0,65

0,01

0,2

1,7

EGPU aos 82 DPP

266

0,59

0,01

0,2

1,8

EGPU aos 112 DPP

266

0,61

0,01

0,2

1,6

Peso no Desmame

266

390,1

2,67

301

547

Peso no Parto

266

421,8

2,47

312

547

Peso na Sincronização

266

401,1

2,57

262

572

Peso aos 82 DPP

266

405,9

2,45

314

577

Peso aos 112 DPP

266

415, 4

2,50

322

569

DPP – dias pós-parto; ECC – escore de condição corporal; EGPU – espessura da gordura subcutânea (garupa)

As correlações entre os escores de condição corporal, espessura da gordura
subcutânea e o peso corporal foram também avaliados nos diversos momentos
experimentais (Tabela 2). Nesse contexto, pôde-se verificar que, apesar do teste ser
altamente significativo (P < 0,0001), uma baixa (r = 0,37) a média (r = 0,50)
correlação foi encontrada entre peso/ECC e peso/EGPU, indicando a ocorrência de
fraca relação entre estas variáveis. Ainda, modelos de regressão foram utilizados
para verificar a relação entre o peso/ECC ou peso/EGPU. Os valores de coeficientes
de regressão encontrados variaram entre 0,13 e 0,25, evidenciando novamente uma
fraca ligação entre o peso corporal e estas variáveis.
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Porém, quando analisada a relação entre ECC e EGPU, dentro de cada
momento, pôde ser verificada alta correlação (r = 0,82 a 0,93, Tabela 2) e alto
coeficiente de regressão (R2 = 0,73 a 0,92, Tabela 3) entre essas variáveis,
evidenciando, desta maneira, a existência de uma estreita relação entre elas.

Tabela 2 - Coeficiente de correlação de Pearson (r) entre os escores de condição
corporal (ECC) e as espessuras da gordura subcutânea (EGPU; n=266)
encontrados em vacas Nelore (Bos indicus) avaliadas em diferentes
momentos experimentais (desmame, parto, sincronização, avaliações
aos 82 e aos 112 dias pós-parto)

Correlação entre
ECC e EGPU
Correlação entre
ECC e Peso
Correlação entre
EGPU e Peso

Desmame
(-165 d)

Parto

Sincronização
(42 DPP)

Avaliação
aos 82 DPP

Avaliação
aos 112 DPP

0,82

0,93

0,93

0,93

0,88

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,50

0,37

0,47

0,41

0,42

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,42

0,38

0,46

0,41

0,41

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

ECC – escore de condição corporal; DPP – dias pós-parto; EGPU – espessura da gordura subcutânea (garupa)
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Tabela 3 - Número de animais (N) e valores do coeficiente de regressão (R2), de.F e
de P (nível de significância) obtidos nos diferentes modelos testados
para ECC e EGPU de vacas Nelore (Bos indicus) avaliadas em
diferentes momentos experimentais (desmame, parto, sincronização,
avaliação aos 82 e aos 112 dias pós-parto)
Momento
Desmame
(-165 d)

Parto

Sincronização
(42 DPP)

Avaliação
aos 82 DPP

Avaliação aos
112 DPP

Geral

R2
Adjustado

0,73

0,89

0,90

0,92

0,82

0,84

F

240,7

1042

771,5

958,3

410,9

2247

P

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

N

266

266

266

266

266

1330

ECC – escore de condição corporal; DPP – dias pós-parto; EGPU – espessura da gordura subcutânea (garupa)

Os dados de freqüência de ocorrência de cada ECC e EGPU em cada
momento estão apresentados nas tabelas 4 e 5.

Tabela 4 – Freqüência de ocorrência de cada escore de condição corporal em vacas Nelore (Bos indicus) avaliadas em diferentes
momentos experimentais (desmame, parto, sincronização, avaliação aos 82 e aos 112 dias pós-parto)
Desmame (-150 d)

Parto

Sincronização (42 DPP)

Avaliação aos 82 DPP

ECC

N

Porcentagem
(%)

N

Porcentagem
(%)

N

Porcentagem
(%)

N

2,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0,8

2,25

-

-

-

-

1

0,4

-

-

1

0,4

2,50

13

4,9

2

0,8

23

8,7

27

10,2

18

6,8

2,75

39

14,7

9

3,4

31

11,7

47

17,7

32

12,0

3,00

79

29,7

58

21,8

75

28,2

93

35,0

89

33,5

3,25

56

21,1

30

11,3

40

15,0

33

12,4

41

15,4

3,50

46

17,3

84

31,6

43

16,2

33

12,4

40

15,0

3,75

20

7,5

44

16,5

37

13,9

26

9,8

34

12,8

4,00

11

4,1

28

10,5

11

4,1

4

1,5

9

3,4

4,25

2

0,8

4

1,5

4

1,5

1

0,4

-

-

4,50

-

-

7

2,6

1

0,4

2

0,8

-

-

Total

266

100,0

266

266

100,0

100,0

266

ECC – escore de condição corporal; DPP – dias pós-parto; N – número de amimais

100,0

266

Porcentagem
(%)

Avaliação aos 112 DPP

100,0

N

Porcentagem
(%)

Tabela 5 – Freqüência de ocorrência de cada espessura da gordura subcutânea (EGPU) em vacas Nelore (Bos indicus) avaliadas em
diferentes momentos experimentais (desmame, parto, sincronização, avaliação aos 82 e 112 dias)
Desmame (-150 d)

Parto

Sincronização (42 DPP)

N

Porcentagem
(%)

N

Porcentagem
(%)

N

0,2

-

-

-

-

4

1,5

5

1,9

1

0,4

0,3

4

1,5

-

-

19

7,1

22

8,3

21

7,9

0,4

31

11,7

5

1,9

37

13,9

42

15,8

39

14,7

0,5

47

17,7

16

6,0

57

21,4

68

25,6

57

21,4

0,6

55

20,7

17

6,4

33

12,4

49

18,4

56

21,1

0,7

49

18,4

35

13,2

31

11,7

24

9,0

29

10,9

0,8

34

12,8

49

18,4

37

13,9

33

12,4

38

14,3

0,9

17

6,4

39

14,7

13

4,9

7

2,6

8

3,0

1,0

8

3,0

24

9,0

14

5,3

6

2,3

7

2,6

1,1

7

2,6

39

14,7

12

4,5

5

1,9

3

1,1

1,2

5

1,9

9

3,4

1

0,4

1

0,4

1

0,4

1,3

4

1,5

8

3,0

-

-

-

-

3

1,1

1,4

3

1,1

10

3,8

2

0,8

1

0,4

-

-

1,5

1

0,4

6

2,3

3

1,1

1

0,4

2

0,8

1,6

1

0,4

-

-

2

0,8

-

-

1

0,4

1,7

-

-

5

1,9

1

0,4

1

0,4

-

-

1,8

-

-

1

0,4

-

-

1

0,4

-

-

1,9

-

-

2

0,8

-

-

-

-

-

-

2,0

-

-

1

0,4

-

-

-

-

-

-

Total

266

100,0

266

100,0

266

100,0

266

100,0

266

100,0

N

Porcentagem
(%)

Avaliação aos 112 DPP

EGPU
(cm)

ECC – escore de condição corporal; DPP – dias pós-parto; N – número de amimais

Porcentagem
(%)

Avaliação aos 82 DPP

N

Porcentagem
(%)
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Como não foi verificada diferença estatística entre cada momento de
mensuração de ECC e EGPU, os dados foram agrupados e geraram o modelo geral
apresentado abaixo:

EGPU = −1,0313 + 1,201* ECC − 0.3153 * ECC 2 + 0.0371* ECC 3
onde:

EGPU – raiz quadrada da espessura da gordura subcutânea predita;
ECC – escore de condição corporal observado
O gráfico de dispersão do escore de condição corporal pele raiz quadrada da
espessura da gordura subcutânea está apresentado na figura 5.

Raiz Quadrada da Espessura da Gordura Subcutânea

1,6

y = - 1.0313 + 1.201*ECC - 0.3153*ECC2 + 0.0371*ECC3
R2 = 0.84

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2
1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Escore de Condição Corporal

Figura 5 – Gráfico de dispersão do escore de condição corporal pela raíz quadrada
da espessura da gordura subcutânea em vacas Nelore (Bos indicus)
avaliadas em diferentes momentos experimentais (desmame, parto,
sincronização, avaliação aos 82 e 112 dias pós-parto)
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As mensurações de EGPU dentro dos diferentes momentos foram associadas
significantemente com o ECC (P<0,0001). Assim como no modelo geral.
Entretanto nas as análises entre ECC e peso e entre EGPU e peso foram
detectadas diferenças entre os momentos, e, por isso os dados não puderam ser
agrupados para gerar um modelo geral. Como no momento da sincronização a
equação de regressão não apresentou necessidade de transformação e teve
comportamento linear entre as variáveis, analisou-se as mudanças do peso vivo
para

cada

unidade

de

mudança

na

condição

corporal

nesse

momento

(sincronização). Assim, cada aumento de uma unidade de ECC equivaleu a adição
de 45 kg de peso vivo no momento da sincronização.
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5 DISCUSSÃO

Neste trabalho o uso da P8 foi escolhido devido a diversas razões. Primeiro,
porque esta é a área inspecionada para a realização do ECC, mas também por ser
uma região de fácil acesso em troncos de contenção utilizados em fazendas de corte
no Brasil. Dessa forma, a avaliação ultra-sonográfica da EGPU pode ser realizada
tanto pela parte lateral do tronco, quanto pela parte de trás, utilizando-se a mesma
estrutura demandada para a realização da IA, colocação de dispositivos
intravaginais, para a aplicação dos hormônios referentes ao protocolo de
sincronização da onda folicular, dentre outros procedimentos.
Silva et al. (2003) também trabalharam com mensuração da espessura da
gordura subcutânea da garupa e demonstraram que a mesma poderia ser utilizada
com a mesma confiabilidade que a EGS aferida entre a 12ª e 13ª costela (EGSU).
Esse resultado indica a possibilidade de utilização da EGPU como alternativa à
EGSU, o que seria bastante interessante, uma vez que a gordura subcutânea
deposita-se primeiramente na região posterior em relação à região lombar. Outra
vantagem da EGPU seria a facilidade de realização desta medida, tanto pela região
em que é feita, quanto pelo fato de mesmo um operador com pouco treinamento ser
capaz de realizá-la com maior precisão, agilidade e com repetibilidade em
comparação a EGSU (STOUFFER; CROSS, 1985). Esses dados embasam a
escolha por esse local de medida para o presente experimento.
Mais além, Domeq et al. (1995) sugerem, em seu estudo, que um único local
de mensuração da espessura da gordura subcutânea pode ser o mais indicado.
Esses autores verificaram que, ao combinar duas áreas de mensuração no mesmo
modelo matemático, este não foi eficaz em aumentar o coeficiente de regressão
(R2), quando comparado com apenas um dos locais. Além disso, verificaram maior
valor numérico de R2 para a região da P8 (R2 = 0,65) em comparação a região
lombar (R2 = 0,36) ou a combinação das duas (R2 = 0,57). Mais uma vez, dados de
trabalhos previamente realizados evidenciam a eficiência da região P8 na avaliação
da EGPU e dão suporte à decisão pelo uso dessa região no atual estudo.
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A repetibilidade das medições ultra-sonográficas também tem sido alvo de
investigações. Nesse caso, a correlação entre medições consecutivas observada foi
de 0,975, com uma diferença média absoluta de 0,72 mm (BRETHOUR, 1992).
Diversos outros trabalhos mostram boas correlações entre as medidas
realizadas por ultra-sonografia pré-abate e as respectivas medidas na carcaça
(ROUSE et al., 1992; SILVA et al.; 2001; SILVA et al., 2003, entre outros). Nesses
estudos, os coeficientes de correlação variaram entre 0,72 e 0,92 (BRETHOUR,
1992; PERKINS et al., 1992; ROBINSON et al., 1992; GREINER et al., 2003).
Entretanto, é importante ressaltar que as correlações entre as medidas ultrasonográficas e as aferidas diretamente na carcaça podem ser influenciadas por
limitações tecnológicas (aparelhos), experiência do técnico, nível de gordura e
músculo, sexo e idade do animal e deslocamento dos músculos em relação ao
esqueleto (PERKINS, 1992).
Ainda, avaliações de carcaça geralmente são realizadas entre a 12 ª e 13 ª
costelas e, como mencionado anteriormente, esse local não é alvo de avaliação
quanto se pontua o ECC. Segundo Domecq et al. (1995), para fazer com que ambos
os métodos sejam comparáveis, a mensuração da espessura da gordura subcutânea
deve ser realizada na região da garupa. De fato, essa é a razão pela qual, em
contraste com o gado de corte, a P8 é utilizada para a mensuração da espessura da
gordura subcutânea em rebanhos leiteiros (STAUFENBIEL, 1992).
Como os objetivos do presente trabalho eram justamente determinar a
relação entre a avaliação visual do ECC e a EGS mensurada por ultra-sonografia e
determinar a relação entre o peso vivo, a avaliação visual do ECC e a EGS
mensurada por ultra-sonografia, fica evidente o motivo da escolha do uso da P8.
Conforme esperado, foi possível notar, no atual estudo, alta correlação entre
o ECC e o EGPU (variando de 0,82 a 0,93). Este dado está de acordo com
resultados encontrados na literatura, pois alguns estudos têm demonstrado valores
variando entre 0,90 e 0,95 (WITTEK; FÜRLL, 2002; SCHRODER; STAUFENBIEL,
2006). Entretanto, Maciel (2006) encontrou valor inferior (r = 0,49) para os animais
da raça Nelore. Em sua discussão, a autora supõe que este resultado pode ter
ocorrido devido ao fato das vacas Nelore terem apresentado grande amplitude de
valores do ECC. Porém, no presente estudo este fato não foi constatado, mesmo
com a alta amplitude de valores (de 2,00 a 4,50).
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6 CONCLUSÃO

A hipótese inicial do presente estudo foi comprovada, uma vez que o escore
de condição corporal na escala de 1 a 5, utilizando o método visual foi capaz de
predizer a espessura da gordura subcutânea de vacas Nelores em diferentes
momentos do ciclo de criação. Ainda, foi demonstrado que o escore de condição
corporal apresentou alta correlação e relação com a espessura da godura
subcutânea. Porém, tanto o escore de condição, quanto a espessura da gordura
subcutânea apresentam baixa correlação e baixíssima relação com o peso.
Adicionalmente, foi possível demonstrar que, no momento da sincronização,
cada aumento de uma unidade de ECC equivaleu a implementação de 45 kg de
peso vivo. Porém, mais estudos são necessários para confirmar os dados deste
estudo.

CAPÍTULO II
Efeito do Escore de
condição Corporal, da
Espessura da Gordura
Subcutânea e do Peso na
Eficiência Reprodutiva de
vacas Nelore
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1 HIPÓTESE

As hipóteses do presente trabalho são que animais com maiores escore de
condição corporal e gordura subcutânea, assim como os que apresentam maior
ganho destas medidas entre o desmame e o parto e menor perda entre o parto e a
sincronização apresentam melhor eficiência reprodutiva. O peso e suas variações
não são bons preditores da eficiência reprodutiva.
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2 OBJETIVOS



Determinar o impacto do escore de condição corporal, da espessura da gordura
subcutânea e do peso em diferentes momentos do sistema de criação na
eficiência reprodutiva de vacas Nelore (Bos indicus) submetidas à IATF e
repasse com o touro.



Determinar o impacto da mudança de escore de condição corporal, de espessura
da gordura subcutânea e do peso em entre diferentes momentos do sistema de
criação na eficiência reprodutiva de vacas Nelore (Bos indicus) submetidas á
IATF e e repasse com o touro.



Determinar o(s) momento(s) de avaliação que possuem maior impacto na
eficiência reprodutiva de vacas Nelore (Bos indicus) submetidas à IATF e
repasse com o touro.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1

ANIMAIS E MANEJO

As unidades experimentais utilizadas nesse trabalho foram vacas Nelore (Bos
indicus) lactantes, apresentando média de condição corporal de 2,9 ± 0,01. Apenas
os animais considerados aptos para o estudo do capítulo 1 (n = 266) foram utilizados
nessa fase.
O experimento foi efetuado em um único rebanho, criado sob sistema de
pastoreio, com suplementação mineral e água ad libitum, no estado de Mato Grosso
do Sul, Brasil. O período experimental foi de Maio de 2005 a Julho de 2006. Todos
os procedimentos com os animais foram aprovados pela comissão de ética para
experimentação animal da Universidade de São Paulo-USP.

3.2

HORMÔNIOS UTILIZADOS

Os hormônios utilizados no presente experimento foram: implante auricular de
Norgestomet (Crestar contendo 3 mg de Norgestomet; Intervet). Benzoato de
estradiol (BE-Estrogin; Pharmavet). Prostaglandina F2α (Preloban; Intervet).
Gonadotrofina Coriônica Equina (Folligon; Intervet). Todos os tratamentos hormonais
exceto o implante auricular foram realizados por via intramuscular.

3.3

PROTOCOLO HORMONAL UTILIZADO

Durante o presente experimento, os animais formaram inseminados em duas
etapas distintas. A primeira em janeiro (156 animais) e a segunda em fevereiro (110
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animais). Todos os animais receberam um implante auricular de Norgestomet,
previamente utilizado por 9 dias, associado à aplicação de 2,0 mg de benzoato de
estradiol intramuscular (IM) em dia aleatório do ciclo estral (D42, manhã). Oito dias
após (D50), foi realizada a remoção do implante, juntamente com a administração de
400 UI de eCG e de 150 μg de d-cloprostenol, IM. No dia seguinte (D51), foi
administrado 1,0 mg de benzoato de estradiol e os animais foram submetidos à
inseminação artificial em tempo fixo (IATF) 56 horas após a retirada do implante
(D52, tarde). A seqüência do tratamento hormonal está representada na figura 6.

2mg
BE

400 UI eCG
+ PGF

CRESTAR - 8d
D42

1mg
BE

US

US

30h

24h
D50

IATF

D51

D52
(t)

D82
D112
(30 dias de gestação) (60 dias de gestação)

BE – benzoato se estradiol; IATF – inseminação artificial em tempo fixo; eCG – gonadotrofina coriônica eqüina;
US – ultra-sonografia; PGF – prostaglandina; D – dia

Figura 6 - Representação esquemática do tratamento hormonal

O sêmen de 2 touros foi utilizado, sendo sua distribuição balanceada
homogeneamente entre todos os animais. Após 10 dias da inseminação (D62),
houve a introdução de touros para a cobertura natural dos animais não gestantes
que retornassem ao estro. O diagnóstico de gestação foi realizado por exame ultrasonográfico, em média, aos 30 e 60 dias após a IATF (82 e 112 dias pós-parto).

3.4

AVALIAÇÃO DO PESO, DA CONDIÇÃO CORPORAL E DA
ESPESSURA DA GORDURA SUBCUTÂNEA (EGPU)

Todos animais foram avaliados quanto ao peso, condição corporal e EGPU da
mesma forma como está descrito no capítulo 1.
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3.5

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE OVARIANA PÓS-PARTO, DA TAXA
DE CONCEPÇÃO À IATF, DA EFICIÊNCIA REPRODUTIVA
DURANTE A ESTAÇÃO DE MONTA E DA PERDA
GESTACIONAL

A atividade ovariana pós-parto (ciclicidade) foi determinada pela porcentagem
de presença de CL no início do programa de sincronização da ovulação (42 dias
pós-parto), de acordo com Baruselli et al. (2003). Para tal, as fêmeas foram
submetidas a exame ultra-sonográfico (Aloka SSD500, Japão) visando a
determinação da presença ou ausência de corpo lúteo (CL) nesse momento. A taxa
de ciclicidade foi definida como o número de animais apresentando CL pelo total de
animais avaliados.
A eficiência reprodutiva foi avaliada pela taxa de concepção à IATF aos 82 e
aos 112 dias pós-parto e pela taxa de prenhez acumulada, até 82 dias pós-parto
(diagnosticada 60 dias após a IATF). Os animais não gestantes foram reavaliados de
acordo com o grau de ciclicidade, conforme metodologia anteriormente descrita.
A perda gestacional foi determinada de maneira retrospectiva, através da
diferença entre o número de animais gestantes ao primeiro exame ultra-sonográfico
(82 dias pós-parto) e os não gestantes ao segundo exame (112 dias pós-parto). Não
foi possível mensurar a taxa de mortalidade embrionária após a monta natural.

3.6

ANÁLISE ESTATÍSTICA

As variáveis resposta como ciclicidade (presença de CL), concepção à IATF
aos 30 dias e aos 60 dias, prenhez à IATF + touro aos 60 dias e perda embrionária
aos 60 dias obtidas no experimento descrito, são variáveis binárias, isto é, variáveis
cujos valores observados podem ser representados por 0 ou 1. Em geral, assume-se
que variáveis desse tipo têm distribuição de Bernoulli, que é um caso particular de
modelos lineares generalizados (DEMÉTRIO, 2001). Se for suposto que Yi ,
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i = 1, 2 , ..., n , representa uma das variáveis medidas e que Yi ~ Bernouille(π i ) , sendo
π i a probabilidade de sucesso (probabilidade de prenhez ou de morte embrionária),
a função de probabilidade de Yi seria calculada por:

P (Yi = yi ) = π iyi (1 − π i )1− yi , yi = 0,1.
O modelo linear generalizado permite modelar as probabilidades de sucesso

π i em termos de variáveis explanatórias x i (efeitos de tratamentos e covariáveis)
através de

ηi = g (π i ) = x i ' β , em que g é uma função de ligação adequada e β é o

vetor de parâmetros. A função de ligação mais comum para dados binários é logit,
isto é, g (π i ) = ln[π i /(1 - π i )] , mas outras escolhas comuns são probito e complemento
log-log. Estimados os parâmetros, pode-se estimar a probabilidade de sucesso

através de

πˆ i =

exp(ηˆ i )
1 + exp(ηˆ i ) (no caso da função logit) quando plotado como função de

uma das covariáveis origina uma curva sigmóide (ou um segmento da sigmóide).
Neste trabalho, foi considerado o modelo logístico (ligação logit) e, como
covariáveis, foram consideradas: peso, espessura da gordura subcutânea, escore de
condição corporal (nos diferentes momentos e também incluídas as diferenças entre
cada momento), presença de CL no início da sincronização, idade da vaca, quinzena
de nascimento, raça do touro utilizado na estação de monta anterior, data do parto
do bezerro ao pé no momento do desmame, características do bezerro ao pé no
momento do desmame (raça, sexo, peso aos 120 e 240 dias), data do parto atual,
sexo do bezerro atual, data da concepção do bezerro atual, raça do touro, intervalo
entre partos médio e do último, idade estimada do feto no momento do desmame,
idade real do feto no momento do desmame em meses e em dias e as suas
interações. Para as covariáveis quantitativas foram considerados efeitos lineares e
quadráticos. Entretanto, verificou-se a existência de correlação alta entre as
covariáveis peso, gordura e condição corporal, o que indica que se deve usar no
modelo somente uma dentre as correlacionadas. O uso de mais de uma delas no
modelo pode trazer problemas de multicolinearidade e não convergência no
processo de ajuste. A seleção das covariáveis foi feita através da comparação da
deviance (uma generalização da soma de quadrados) referente à covariável testada
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com o valor de

χ 2υ, p

com υ graus de liberdade e a um nível de significância de

100p%. Baseia-se na inclusão e exclusão de covariáveis e interações.
Os dados binomiais foram analisados com o proc GLIMMIX do SAS (Versão
9,1 para Windows; SAS Inst., Cary, NC), os modelos de regressão linear foram
gerados através do Guide Data Analysis do SAS e as correlações entre variáveis
foram analisadas com o proc CORR do SAS. Probabilidades de P < 0,05 foram
consideradas como significantes, e probabilidades entre 0,05 e 0,10 foram discutidas
como tendências. Todos os dados estão expressos como médias ± erro padrão da
média.
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4 RESULTADOS

4.1

RESULTADOS GERAIS

Os animais mantidos no experimento apresentaram idade média de 7,33 ±
0,09 anos (variando de 3 a 9 anos) no momento do início do experimento
(desmame), intervalo entre partos de 416,8 ± 3,25 dias (variando de 338 a 716 dias),
intervalo entre o desmame e o parto de 165,5 ± 0,9 dias (variando de 127 a 195
dias) e dias pós-parto ao inicio da sincronização de 42,0 ± 0,5 dias (variando entre
29 a 74 dias; Tabela 6).
Os valores médios, desvios padrão e as variações de ECC e EGPU, por
momento de avaliação estão apresentados na tabela 7. O ECC variou de 2,00 a
4,50, com média de 3,23 ± 0,42, o EGPU variou de 0,2 a 2,0 cm, com média de 0,69

± 0,28 cm e o peso variou de 262 a 577 kg, com média de 406.9 ± 1.2 kg.
Os dados gerais relacionados à taxa de ciclidade, taxa de concepção à IATF
aos 30 e 60 dias de gestação, taxa de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto e
taxa de perda gestacional entre 30 e 60 dias de gestação estão apresentados na
tabela 8.

Tabela 6 – Número de observações, médias, desvios padrão e valores mínimos e máximos
da idade (ao desmame), intervalo entre partos, intervalo entre o desmame e o
parto e dias pós-parto das vacas Nelore (Bos indicus) mantidas no experimento
Variável

N

Média

Erro Padrão

Mínimo

Máximo

Idade (anos)

266

7,33

0,09

3

9

Intervalo entre partos (dias)

266

416,8

3,25

338

716

Intervalo desmame – parto (dias)

266

165,5

0,90

127

195

Intervalo parto-sincronização (dias)

266

42,0

0,45

29

74
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Tabela 7 – Número de observações, médias, erros padrão e valores mínimos e máximos do
escore de condição corporal (ECC), da espessura da gordura subcutânea
(EGPU; cm) e do peso vivo (kg) de vacas Nelore (Bos indicus) avaliadas em
diferentes momentos experimentais (desmame, parto, sincronização, avaliação
aos 82 e aos 112 dias pós-parto)
Variável

N

Média

Erro Padrão

Mínimo

Máximo

ECC no Desmame

266

3,19

0,02

2,50

4,25

ECC no Parto

266

3,46

0,02

2,50

4,50

ECC na Sincronização

266

3,21

0,03

2,25

4,50

ECC aos 82 DPP

266

3,10

0,02

2,50

4,50

ECC aos 112 DPP

266

3,17

0,02

2,00

4,00

EGPU no Desmame

266

0,68

0,02

0,3

1,7

EGPU no Parto

266

0,93

0,02

0,4

2,0

EGPU na Sincronização

266

0,65

0,01

0,2

1,7

EGPU aos 82 DPP

266

0,59

0,01

0,2

1,8

EGPU aos 112 DPP

266

0,61

0,01

0,2

1,6

Peso no Desmame

266

390,1

2,67

301

547

Peso no Parto

266

421,8

2,47

312

547

Peso na Sincronização

266

401,1

2,57

262

572

Peso aos 82 DPP

266

405,9

2,45

314

577

Peso no aos 112 DPP

266

415, 4

2,50

322

569

DPP – dias pós-parto; ECC – escore de condição corporal; EGPU – espessura da gordura subcutânea (garupa)

Tabela 8 – Taxa de ciclidade, taxa de concepção à IATF aos 30 e 60 dias de gestação, taxa
de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto e taxa de perda de gestação entre
30 e 60 dias de gestação de vacas Nelore (Bos indicus)
Variável

N

Média

Taxa de Ciclidade

266

38,7 % (103/266)

Taxa de concepção à IATF aos 30 dias de gestação

266

60,5 % (161/266)

Taxa de concepção à IATF aos 60 dias de gestação

266

57,5 % (153/266)

Taxa de Prenhez acumulada (IATF + Touro) aos 82 dias pós-parto

266

69,9 % (186/266)

Taxa de Perda de gestação entre 30 e 60 dias de gestação

161

5,0 % (8/161)
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4.2

EFICIÊNCIA REPRODUTIVA

O efeito das variáveis analisadas sobre a taxa de ciclicidade, taxa de
concepção à IATF aos 30 dias de gestação, taxa de concepção à IATF aos 60 dias
de gestação, a taxa de prenhez acumulada (IATF + touro) aos 82 dias pós-parto e
perda gestacional entre 30 e 60 dias de gestação estão apresentadas na tabela 9.
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Tabela 9 – Valores de P de para o efeito de cada variável analisada sobre as taxas de
ciclicidade, concepção à IATF aos 82 e 112 dias pós-parto (equivalente a 30 e
60 dias de gestação, respectivamente), prenhez acumulada aos 82 dias pósparto e perda de gestacional entre 30 e 60 dias de gestação de vacas Nelore
(Bos indicus)
Variável
ECC no Desmame
ECC no Parto
ECC na Sincronização
ECC aos 82 DPP
ECC aos 112 DPP
Diferença de ECC Desmame-Parto
Diferença de ECC Parto-Sincronização
Diferença de ECC Sincronização-82 DPP
Diferença de ECC 82-112 DPP
EGPU no Desmame
EGPU no Parto
EGPU na Sincronização
EGPU aos 82 DPP
EGPU aos 112 DPP
Diferença de EGPU Desmame-Parto
Diferença de EGPU Parto-Sincronização
Diferença de EGPU Sincronização-82 DPP
Diferença de EGPU 82-112 DPP
Peso no Desmame
Peso no Parto
Peso na Sincronização
Peso aos 82 DPP
Peso aos 112 DPP
Diferença de Peso Desmame-Parto
Diferença de Peso Parto-Sincronização
Diferença de Peso Sincronização-82 DPP
Diferença de Peso 82-112 DPP
Idade da vaca
Raça do Touro Anterior
Data do Parto da EM anterior
Sexo do bezerro da EM anterior
Peso aos 120 dias do Bezerro da EM anterior
Peso aos 240 dias do Bezerro da EM anterior
Data do Parto
Sexo do Bezerro
Raça do Touro

CL

Diag
72
DPP

Diag
102
DPP

Prenhez
Acumulada

Perda

0,08
0,35
0,04
0,43
0,16
0,11
0,21
0,06
0,97
0,53
0,19
0,44
0,68
0,33
0,64
0,29
0,07
0,25
0,70
0,64
0,90
<0,0001
0,53
0,57

0,25
0,07
0,85
0,81
0,42
0,10
0,96
0,62
0,16
0,31
0,40
0,20
0,55
0,59
0,19
0,49
0,27
0,12
0,25
0,53
0,33
0,62
0,10
0,48
0,13
0,44
0,75
0,96
0,38
0,77

0,14
0,02
0,50
0,34
0,07
0,26
0,09
0,74
0,19
0,68
0,07
0,11
0,17
0,06
0,06
0,63
0,43
0,39
0,26
0,73
0,25
0,17
0,40
0,17
0,25
0,64
0,27
0,95
0,20
0,22
0,29
0,44
0,89
0,61
0,39
0,35

0,01
0,0007
0,18
0,12
0,05
0,24
0,03
0,85
0,58
0,03
0,003
0,10
0,09
0,07
0,10
0,06
0,75
0,90
0,01
0,34
0,11
0,11
0,20
0,006
0,32
0,83
0,54
0,58
0,53
0,17
0,35
0,21
0,71
0,22
0,06
0,11

0,26
0,05
0,16
0,05
0,02
0,30
0,64
0,42
0,58
0,87
0,13
0,07
0,10
0,13
0,046
0,82
0,41
0,82
0,71
0,37
0,76
0,84
0,73
0,38
0,09
0,26
0,30
0,13
0,31
0,10
0,29
0,22
0,11
0,90
0,09

CL – Corpo Lúteo; ECC – escore de Condição Corporal, EGPU – Espessura da Gordura Subcutânea; Sistema de
Cobertura – IA ou Monta Natural; EM – estação de Monta; DPP – dias pós-parto.
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4.2.1 Taxa de Ciclicidade

Os dados de ECC no momento do desmame (P = 0,08), EGPU no momento
da sincronização (P = 0,06) e raça do touro utilizado na estação de monta anterior
(P = 0,07) tenderam a apresentar efeito sobre a taxa de ciclicidade. Ainda, o ECC no
momento de sincronização (P = 0,04; Figura 7) e a data do parto (P < 0,0001; Figura
8) apresentaram efeito significativo sobre essa taxa.
A probabilidade de ciclicidade no início do protocolo de sincronização em
função do escore de condição corporal no momento da sincronização pode ser
estimada através da equação:

Probabilid ade de ciclicidad e =

exp( −2,4624 + 0,6211 .ECCSinc )
1 + exp( −2,4624 + 0,6211 .ECCSinc )

0,60

Probabilidade de Ciclicidade

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25
2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Escore de Condição Corporal à Sincronização

Figura 7 – Representação gráfica da probabilidade de ciclicidade no início do protocolo de
sincronização em função do escore de condição corporal no momento da
sincronização (P = 0,04) em vacas Nelore (Bos indicus)
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A probabilidade de ciclicidade no início do protocolo de sincronização em
função da data do parto pode ser estimada através da equação:

Probabilid ade de ciclicidad e =

exp( 0,98797 − 0,1090 .DatadoPart o)
1 + exp( 0,98797 − 0,1090 .DatadoPart o)

0,8

Probabilidade de Ciclicidade

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

15/11/05

01/12/05

15/12/05

01/01/06

15/01/06

Data do Parto

Figura 8 – Representação gráfica da probabilidade de ciclicidade no início do
protocolo de sincronização em função da data do parto (P = 0,0001)
em vacas Nelore (Bos indicus)

Ainda, foi realizada a divisão dos animais em grupos experimentais de acordo
com o ECC (≤ 3,0 ou > 3,0) ou EGPU (≤ 0,6 ou > 0,6 cm). As taxas de ciclicidade para
ECC (≤ 3,0 vs. > 3,0) e para EGPU (≤ 0,6 ou > 0,6 cm) foram respectivamente: 33,8%
(44/130)b vs. 43,4% (59/136a, P = 0,002) e 36,0% (54/150)b vs. 42,2% (49/116a, P =
0,009).
Foram analisadas as diferenças de ECC no momento da sincronização
segundo o status ovariano e a etapa de sincronização (primeira vs segunda; Tabela
10). Também, foram verificados os efeitos principais, pois não ocorreu interação entre
etapa e ECC no início da sincronização (P = 0,22, Tabela 11).
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Tabela 10 – Escore de condição corporal no momento da sincronização de acordo com a
etapa de sincronização (primeira vs segunda) e o status ovariano de vacas
Nelore (Bos indicus)
Status Ovariano

Etapa de Sincronização

P*

Primeira

Segunda

Anestro

3,06 ± 0,05

3,26 ± 0,05

0,02

Ciclando

3,22 ± 0,05

3,56 ± 0,10

0,01

P**

0,02

0,003

* Valor de P para comparação entre primeira e segunda etapa.
** Valor de P para comparação entre vacas ciclando ou em anestro.

Tabela 11 – Escore de condição corporal no início da sincronização de acordo com a etapa
de sincronização (primeira vs segunda) e o status ovariano (efeito principal)
Efeito Principal
Status Ovariano

Etapa de Sincronização

N

ECC na Sincronização

Anestro

163

3.17 ± 0.03a

Ciclando

103

3.28 ± 0.04b

Primeira

156

3,14 ± 0,03c

Segunda

110

3,21 ± 0,04d

a ≠ b, P = 0,0002; c ≠ d, P = <0,0001

4.2.2 Taxa de concepção à IATF (30 dias de gestação)

Os dados de ECC próximo ao parto (P = 0,07) e a diferença de ECC entre o
parto e a sincronização (P = 0,10) tenderam apresentar efeito sobre a taxa de
concepção à IATF aos 30 dias de gestação (82 dias pós-parto).

4.2.3 Taxa de concepção á IATF (60 dias de gestação)
O ECC aos 112 dias pós-parto (P = 0,07); a diferença de ECC entre o parto e a
sincronização (P = 0,09), a EGPU próxima ao parto (P = 0,07); a EGPU aos 112 dias
pós-parto (P = 0,06) e a diferença de EGPU entre o desmame e o parto (P = 0,06)
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tenderam a apresentar efeito sobre a taxa de concepção à IATF aos 60 dias de
gestação (112 dias pós-parto).
O ECC próximo ao parto (P = 0,02; Figura 9) apresentou efeito significativo na
taxa de concepção à IATF aos 60 dias de gestação.
A probabilidade de concepção à IATF aos 60 dias de gestação em função do
ECC no próximo ao parto pode ser estimada através da equação:

Probabilidade de Concepção à IATF aos 60 dias de gestação

Probabilid ade de concepção =

exp( −2,3345 + 0,7641 .ECCParto )
1 + exp( −2,3345 + 0,7641 .ECCParto )
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Figura 9 – Representação gráfica da probabilidade de concepção à IATF aos 60 dias
de gestação (112 dias pós-parto) em função do escore de condição
corporal próximo ao parto (P = 0,02) em vacas Nelore (Bos indicus)
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4.2.4 Taxa de Prenhez Acumulada (até 82 dias pós-parto; IATF com
repasse de touro)

Os dados de EGPU no momento da sincronização (P = 0,10), de EGPU aos 82
dias pós-parto (P = 0,09), de EGPU aos 112 dias pós-parto (P = 0,07), de diferença
da EGPU entre o desmame e o parto (P = 0,10), de diferença da EGPU entre o parto
e a sincronização (P = 0,06) e de sexo do bezerro atual (P = 0,06; Figura 10)
tenderam a apresentar efeito sobre a taxa de prenhez acumulada aos 102 dias pósparto.
Os dados do ECC no desmame (P = 0,01; Figura 11), do ECC próximo ao
parto (P = 0,0007; Figura 12), do ECC aos 112 dias pós-parto (P = 0,048; Figura 13),
de diferença do ECC entre o parto e a sincronização (P = 0,03; Figura 14), da EGPU
no desmame (P = 0,03; Figura 15), da EGPU no parto (P = 0,003; Figura 16), do peso
no desmame (P = 0,01; Figura 17) e de diferença do peso entre o desmame e o parto
(P = 0,006; Figura 18) apresentaram efeito significativo na taxa de prenhez
acumulada aos 82 dias pós-parto.
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A probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto em função do
sexo do bezerro pode ser estimada através da equação:

Probabilid ade de prenhez =

exp(1,1087 − 0,5045 .SexoBezerr o)
1 + exp(1,1087 − 0,5045 .SexoBezerr o)

Probabilidade de Prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto

para macho = 0 e fêmea = 1

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
Fêmea

Macho

Sexo do Bezerro

Figura 10 – Representação gráfica da probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pósparto em função do sexo do bezzero (P = 0,06) de vacas Nelore (Bos indicus)
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A probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto em função do
ECC no desmame pode ser estimada através da equação:

Probabilidade de Prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto

Probabilid ade de prenhez =

exp( −2,2959 + 0,9944 .ECCDesm )
1 + exp( −2,2959 + 0,9944 .ECCDesm )
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Figura 11 – Representação gráfica da probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pósparto em função do escore de condição corporal no desmame (P = 0,01) em
vacas Nelore (Bos indicus)
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A probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto em função do
ECC próximo ao parto pode ser estimada através das equação:

Probabilidade de Prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto

Probabilid ade de prenhez =

exp( −3,4806 + 1,2635 .ECCParto )
1 + exp( −3,4806 + 1,2635 .ECCParto )

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3
2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Escore de Condição Corporal ao Parto

Figura 12 – Representação gráfica da probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pósparto em função do escore de condição corporal ao parto (P = 0,0007) em vacas
Nelore (Bos indicus)
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A probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto em função do
ECC aos 112 dias pós-parto pode ser estimada através da equação:

Probabilidade de Prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto

Probabilid ade de prenhez =

exp( −1,2474 + 0,6642 .ECCDiag 102 d )
1 + exp( −1,2474 + 0,6642 .ECCDiag 102 d )
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Figura 13 – Representação gráfica da probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pósparto em função do escore de condição corporal aos 112 dias pós-parto (P =
0,048) em vacas Nelore (Bos indicus)
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A probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto em função da
diferença de ECC entre o parto e a sincronização pode ser estimada através da
equação:

Probabilidade de Prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto

Probabilid ade de prenhez =

exp( 0,6703 − 0,7657 .ECCParto − Sinc )
1 + exp( 0,6703 − 0,7657 .ECCParto − Sinc )
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Figura 14 – Representação gráfica da probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pósparto em função da diferença de escore de condição corporal entre o parto e a
sincronização (P = 0,03) em vacas Nelore (Bos indicus)

Entretanto, não foi encontrado efeito da diferença do ECC entre o parto e a
sincronização, quando apenas os animais com médio e alto ECC ao parto (≥ 3,00)
foram analisados (P = 0,63). Apesar disso o comportamento da reta de probabilidade
continuou sendo o mesmo.
Este mesmo comportamento foi observado para a diferença de EGPU entre o
parto e a sincronização, com a ressalva que para EGPU os dados apresentaram
apenas tendência (P = 0,06).
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A probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto em função do
EGPU no desmame pode ser estimada através da equação:

Probabilidade de Prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto

Probabilid ade de prenhez =

exp( −0,0823 + 1,3913 .EGPUDesm )
1 + exp( −0,0823 + 1,3913 .EGPUDesm )
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Figura 15 – Representação gráfica da probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pósparto em função da espessura da gordura subcutânea no desmame (P = 0,03)
em vacas Nelore (Bos indicus)
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A probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto em função do
EGPU no parto pode ser estimada através da equação:

Probabilidade de Prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto

Probabilid ade de prenhez =

exp( −0,5665 + 1,5701 .EGPUParto )
1 + exp( −0,5665 + 1,5701 .EGPUParto )
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Figura 16 – Representação gráfica da probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pósparto em função da espessura da gordura subcutânea ao parto (P = 0,003) em
vacas Nelore (Bos indicus)
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A probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto em função do
peso da vaca no desmame pode ser estimada através da equação:

Probabilidade de Prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto

Probabilid ade de prenhez =

exp( −2,5460 + 0,0088 .PesoDesm )
1 + exp( −2,5460 + 0,0088 .PesoDesm )
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Figura 17 – Representação gráfica da probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pósparto em função do peso da vaca no desmame (P = 0,01) em vacas Nelore (Bos
indicus)
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A probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto em função da
diferença de peso entre o desmame e o parto pode ser estimada através da equação:

Probabilidade de Prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto

Probabilid ade de prenhez =

exp(1,4322 − 0,0175 .PesoDesm − Parto )
1 + exp(1,4322 − 0,0175 .PesoDesm − Parto )
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Figura 18 – Representação gráfica da probabilidade de prenhez acumulada aos 82 dias pósparto em função da diferença de peso entre o desmame e o parto (P = 0,006) em
vacas Nelore (Bos indicus)
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4.2.5 Perda Gestacional à IATF

Os dados do ECC próximo ao parto (P = 0,05), da EGPU na sincronização (P =
0,07), de diferença do peso entre o parto e a sincronização (P = 0,09) e da raça do
touro (P = 0.09) tenderam apresentar efeito sobre a taxa de perda de gestação (entre
82 e 112 dias pós-parto).
Os dados do ECC aos 82 dias pós-parto (P = 0,046; Figura 19), do ECC aos
112 dias pós-parto (P = 0,02; Figura 20) e de diferença da EGPU entre o desmame e
o parto (P = 0,046; Figura 21) apresentaram efeito significativo sobre a perda de
gestação.
A probabilidade de perda de gestação à IATF em função do ECC aos 82 dias
pós-parto pode ser estimada através da equação:

Probabilid ade de perda =

exp( 4,3271 − 2,4675 .ECCDiag 82 dias )
1 + exp( 4,3271 − 2,4675 .ECCDiag 82 dias )
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Figura 19 – Representação gráfica da probabilidade de perda de gestação à IATF (entre 30 e
60 dias de gestação) em função do escore de condição corporal aos 82 dias (P =
0,046) em vacas Nelore (Bos indicus)
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A probabilidade de perda de gestação à IATF em função do ECC aos 112 dias
pode ser estimada através da equação:

Probabilid ade de perda =

exp(3,7694 − 2,2214 .ECCDiag 102 dias )
1 + exp(3,7694 − 2,2214 .ECCDiag 102 dias )
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Figura 20 – Representação gráfica da probabilidade de perda de gestação à IATF (entre 30 e
60 dias de gestação) em função do escore de condição corporal aos 112 dias
pós-parto (P = 0,02) em vacas Nelore (Bos indicus)
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A probabilidade de perda de gestação à IATF em função da diferença de
EGPU entre a desmame e o parto pode ser estimada através da equação:

Probabilid ade de perda =

exp( −2,3798 − 3,2551 .EGPUDesm − Parto )
1 + exp( −2,3798 − 3,2551 .EGPUDesm − Parto )
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Figura 21 – Representação gráfica da probabilidade de perda de gestação à IATF (entre 30 e
60 de gestação) em função da diferença de espessura da gordura subcutânea
entre o desmame e o parto (P = 0,046) em vacas Nelore (Bos indicus)

Ainda, foram analisados os dados de diferença de ECC, EGPU e peso,
respectivamente, entre o parto e o diagnóstico realizado aos 82 dias (0,90; 0,78;
0,36), entre o parto e o diagnóstico realizado aos 112 dias (0,61; 0,70; 0,08) e entre
a sincronização e o diagnóstico realizado aos 112 dias (0,18; 0,32; 0,96). Entretanto,
não foi detectado diferença entre os animais que perderam a gestação e os que
mantiveram. Também não foi detectada diferença de perda de prenhez entre as
diferentes classes de ECC, EGPU e peso.
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Os animais foram divididos em diferentes classes de acordo com o escore de
condição corporal em três momentos (Figura 22):
1. No desmame.
2. Próximo ao parto.
3. Na sincronização.
Na análise de regressão linear para verificação do efeito das classes de
escore de condição nos três momentos (no desmame, próximo ao parto e na
sincronização; Figura 23) sobre a taxa de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto,
pôde-se verificar que tanto a classe de escore no momento do desmame, quanto
próximo ao parto apresentaram efeito significativo no modelo de regressão (P =
0,006 e 0,0007, respectivamente), fato não observado no momento da sincronização
(P = 0,23).
Outro ponto analisado foi à diferença de escore de condição corporal entre o
desmame e o parto (Tabela 12), assim como entre o parto e a sincronização (Tabela
13). Fixando o parto como ponto de divisão de classe de condição corporal, notamos
que os animais com menor escore de condição praticamente não apresentaram
ganho de condição corporal entre o desmame e o parto (0,01 ± 0,04) e tiveram
menor perda de escore entre o parto e a sincronização (0,03 ± 0,04).
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Figura 22 – Representação gráfica da evolução do escore de condição corporal segundo
cada classe e o momento de classificação em vacas Nelore (Bos indicus): (A) no
desmame; (B) próximo ao parto; (C) na sincronização
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Figura 23 – Gráfico de dispersão e reta de regressão do escore de condição corporal e taxa de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto em
vacas Nelore (Bos indicus): (A) escore de condição corporal no desmame; (B) escore de condição corporal próximo ao parto; (C)
escore de condição corporal na sincronização
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Tabela 12 – Diferença de escore de condição corporal entre o desmame
e o parto em vacas Nelore (Bos indicus)
ECC no Parto

N

Diferença de ECC entre o desmame e o parto

2,94

69

0,01 ± 0,04c

3,25

30

0,13 ± 0,04c

3,50

84

0,34 ±0,03b

3,75

44

0,47 ± 0,05ab

4,12

39

0,51 ± 0,05a

ECC – escore de condição corporal; a ≠ b ≠ c; P<0,05

Tabela 13 – Diferença de escore de condição corporal entre o parto e a
sincronização em vacas Nelore (Bos indicus)
ECC no Parto

N

Diferença de ECC entre o parto e a sincronização

2,94

69

-0.03 ± 0.04c

3,25

30

-0.13 ± 0.06bc

3,50

84

-0.31 ±0.04ab

3,75

44

-0.39 ± 0,05ª

4,12

39

-0.42 ± 0,05ª

ECC – escore de condição corporal; a ≠ b ≠ c; P<0,05

Com o propósito de verificar uma possível causa da diferença de ECC ao
desmame, foi analisado o efeito do intervalo em dias entre o desmame e o parto
(0,83), do número de dias pós-parto (0,20), da idade da vaca (0,68), da raça do
bezerro anterior (0,43) e do peso aos 240 dias do bezerro anterior (P = 0,90) sobre o
ECC das vacas ao desmame, nas diferentes classes de escore ao parto, porém não
foi notada diferença entre os grupos.
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5 DISCUSSÃO

5.1

EFEITOS GERAIS

Com base nos resultados apresentados no Capítulo 1 desta dissertação e nos
resultados expostos na tabela 9 do Capítulo 2, pôde-se notar que o peso corporal foi
um mal preditor das reservas corpóreas e também da eficiência reprodutiva. Esse
fato pode ser explicado, uma vez que é sabido que o peso corporal pode ser
influenciado por diversas variáveis, entre elas altura, perímetro torácico, constituição
óssea, raça e idade. Dessa forma, isoladamente, o peso traz pouca informação
sobre o animal (NORTHCUTT et al. 1992; BEEF IMPROVEMENT FEDERATION,
2002; ROCHA et al., 2003).
Parte do aumento de peso, que normalmente se observa no terço final da
gestação e que pode atingir de 40 a 50 kg, é resultado do crescimento do feto, do
desenvolvimento das membranas fetais e do acúmulo de líquidos fetais, bem como
do aumento do próprio útero. Portanto, o animal pode ter apresentado aumento de
peso sem ter melhorado a sua condição corporal ou mesmo pode ter tido perda de
condição corporal (OLIVEIRA et al., 2006). Entretanto, se o estudo fosse realizado
com animais do mesmo grupo genético, da mesma idade, na mesma fase de criação
e com medidas corpóreas semelhantes, o peso poderia ter uma alta correlação com
as reservas corpóreas e a eficiência reprodutiva.
Os resultados da tabela 6 demonstram que a idade média dos animais
trabalhados está dentro da realidade encontrada hoje no Brasil, se tratando de
animais relativamente jovens (segunda ou terceira cria no momento do desmame).
Ainda, podemos notar que os animais foram manejados com o objetivo de realizar a
sincronização da ovulação no período do pós-parto precoce (ao redor de 45 dias
pós-parto). Nesse contexto, Rodrigues et al. (2004a) e Penteado et al. (2006)
demonstraram que ao se utilizar eCG é possível iniciar o programa de sincronização
da ovulação entre 40 e 49 dias pós-parto, sem a ocorrência de comprometimento na
taxa de concepção do programa de IATF. Sabe-se que no caso do presente
experimento, o eCG foi utilizado.
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Os dados apresentados na tabela 7 demonstram que os animais do presente
estudo estavam em boa condição corporal, peso e quantidade de gordura,
evidenciando assim o bom manejo nutricional da fazenda. Isto pode ser comprovado
pela da taxa de ciclicidade dos animais ao início do protocolo (38,7 %). Além
disso,,foi possível notar que este dado não está de acordo com os relatos nacionais
de literatura e da realidade brasileira, pois em diversos estudos as taxa encontradas
são bem inferiores (BARUSELLI et al.,2003, 24,3%; RODRIGUES et al., 2004b, 21,2
%; PERES et al., 2007, 26,2 %; SÁ FILHO et al., 2007, 23,8%; SALES et al., 2007;
6,1%).
A realização da IATF em duas etapas distintas não afetou a taxa de
concepção aos 30 (P = 0,38) e 60 (P = 0,15) dias de gestação, nem a taxa de
prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto (0,75). Porém, a taxa de ciclicidade foi
afetada pela etapa de sincronização (P < 0,0001). Por este motivo, a data do parto
também apresentou efeito na taxa de ciclicidade (Figura 8), sendo que animais que
pariam entre 15/12/2005 e 15/01/2006 (segunda etapa) apresentaram menor
ciclicidade (18,2 %) em comparação aos animais que paririam entre 15/11/2005 e
14/12/2005 (primeira etapa; 53,2 %). Entretanto, o ECC dos animais da segunda
etapa (3,21 ± 0,04) foi maior que a dos animais da primeira (3,14 ± 0,03; Tabela 11),
sem apresentar interação entre etapa e ECC na sincronização. Assim, pode-se
inferir que na segunda etapa os animais apresentaram maior ECC, o que pode ter
influenciado a maior ciclicidade.
Como não houve interação entre etapas de sincronização e ECC na
sincronização a combinação dos dados demonstra que, de fato, animais ciclando
(3.28 ± 0.04) possuem maior ECC que animais em anestro (3.17 ± 0.03; P = 0,0002).
Isto também pode ser comprovado pela figura 7, na qual se verifica efeito do ECC na
sincronização na probabilidade de ocorrência de ciclicidade. Ainda, os dados de
ciclicidade apresentaram efeito de classe de ECC (P = 0,002) e EGPU (P = 0,009)
no momento da sincronização. Estes dados estão em conformidade com os relatos
de literatura que mostram que quanto maior o ECC na sincronização, maior a taxa
de ciclicidade (AYRES et al., 2007).
A taxa de concepção à IATF aos 30 dias de gestação (60,5 %) também pôde
ser classificada como elevada, quando comparada às taxas brasileiras de animais
mantidos em condições experimentais semelhantes (período pós-parto e protocolo
hormonal; 52,8 % de PENTEADO et al., 2006; 42,9 % de RODRIGUES et al. 2004a).
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Pode-se pressupor que esta taxa de concepção foi alcançada devido a
utilização da eCG, pois há trabalhos (BARUSELLI et al., 2004; RODRIGUES et al.,
2004; SILVA et al., 2004) que demonstram que vacas no pós-parto precoce e/ou
com baixo ECC (< 3,0, na escala de 1 a 5) apresentam comprometimento das taxas
de concepção quando a eCG não é utilizada. O aumento da fertilidade observado
em vacas tratadas com eCG pode ser explicados por três principais efeitos: 1)
aumento do diâmetro do folículo dominante de vacas em anestro; 2) aumento da
taxa de ovulação das vaca em anestro e 3) aumento da concentração plasmática de
progesterona na fase luteínica seguinte (MARQUES et al., 2003; BARUSELLI et al.,
2004). Portanto, supõe-se que a alta taxa de concepção e a ausência de efeito
negativo do baixo escore de condição corporal em algumas avaliações realizadas no
presente experimento possa ser devido ao fato da eCG incrementar as taxas de
concepção de vacas no pós-parto precoce e, principalmente, incrementar as taxas
de vacas em anestro e/ou com comprometimento da condição corporal.

5.2 EFEITOS EM PERÍODOS ESPECÍFICOS

5.2.1 Desmame

Analisando-se o comportamento da reta de regressão apresentado na figura
23, pôde-se verificar efeito do ECC (P = 0,01) no desmame sobre a taxa de prenhez
acumulada aos 82 dias pós-parto. Assim, torna-se evidente que o aumento do ECC
e, consequentemente da EGPU (P = 0,03) e do peso (P = 0,01), têm efeito positivo
sobre a prenhez, o que pode ser confirmado pelo valor de P (0,006) do modelo de
regressão. Se desconhece dados na atual literatura que corrroborem com estes
achados.
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5.2.2 Intervalo Desmame – Parto

No período entre o desmame e o parto os animais que apresentaram maior
deposição de tecido adiposo obtiveram maiores taxas de concepção (P = 0,06) e
menores taxas de perda gestacional (P = 0,046). Isto pode estar relacionado ao fato
destes animais conseguirem armazenar maior quantidade de energia, a qual pôde
ser consumida no período pós-parto (período de balanço energético negativo) e,
assim, não comprometer o desempenho reprodutiva do animal. Este fato pôde ser
claramente observado na análise da figura 22B.
Entretanto, quando o efeito da diferença de peso neste período é analisado,
pôde-se constatar que os animais que obtiveram os maiores ganhos de peso foram
os animais que apresentaram menor taxa de prenhez acumulada aos 82 dias pósparto. O que pode ser suposto, neste caso, é que os animais os quais ganharam
mais peso entre o desmame e o parto podem ter tido fetos que cresceram mais no
terço final da gestação, uma vez que foi notado aumento do peso corporal não
acompanhado por aumento de ECC ou EGPU. Esta suposição esta de acordo com
os dados de Oliveira et al. (2006), onde foi apresentado que o animal no terço final
da gestação pôde apresentar aumento de peso sem ter melhorado a sua condição
corporal ou até mesmo ter sofrido perda do ECC.
Mais estudos são necessários para verificar a repetibilidade destes dados.

5.2.3 Parto

O parto foi o momento que apresentou maior número de variáveis
influenciando a eficiência reprodutiva do animal (29,4% das observações
estatísticas). Pôde-se notar claramente que os animais que apresentaram maior
quantidade de reservas corporais ao parto tiveram melhores taxas de prenhez
acumulada aos 112 dias pós-parto. Este é um dado que está amplamente discutido
na literatura. Lopes-Gatius et al. (2003) demonstrou em um estudo de meta-análise,
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que animais com baixo ECC ao parto apresentavam redução (9 %) significativa na
taxa de prenhez em relação à animais com condição intermediária. A maior parte
dos estudos que verificaram a ação do ECC ao parto e no pós-parto está ligada ao
prolongamento do anestro pós-parto, o qual leva a um atraso da primeira ovulação,
que por sua vez afeta a eficiência reprodutiva dos animais (LÓPEZ-GATIUS et al.,
2003; BEAM; BUTLER, 1999; BUTLER; SMITH, 1989; dentre outros). Porém, a
análise do efeito do ECC ao parto sobre a taxa de ciclicidade, mostrou que este
parâmetro não foi capaz de alterar essa taxa (P = 0,35). Ainda, ao se comparar as
classes de animais com ECC ≤ 3 ou > 3 ao parto foi constatada mesma
porcentagem de animais cíclicos para ambos os grupos (33,3% vs 40,6%; P = 0,29).

5.2.4 Intervalo Parto – Sincronização

Ao se analisar os dados obtidos entre o parto e sincronização,
surpreendentemente, pôde-se verificar que animais que apresentaram maior perda
de ECC e EGPU neste período tenderam a aumentar a taxa de concepção aos 112
dias (P = 0,09 e P = 0,06, respectivamente) e aumentaram a taxa de prenhez á IATF
aos 112 dias pós-parto (30 dias de gestação; ECC, P = 0,03). Porém, como
esperado, a taxa de perda gestacional também tendeu a diminuir nos animais com
menor perda de peso (P = 0,09).
Diversos estudos têm apontado que animais com moderada perda de
condição corporal entre o parto e a primeira IA apresentam melhores taxas de
concepção que animais com maiores perdas (FERGUSON, 1991; DOMECQ et al.,
1997b; BUTLER; SMITH, 1989; FERGUSON; OTTO, 1989; RUEGG; MILTON,
1995). Entretanto, Looper et al. (2003) concluíram que a atividade luteínica e o
primeiro estro de vacas em boa condição corporal ao parto não sofreram influência
da mudança de peso e de ECC no período pós-parto. Ainda, após o parto, as vacas
que tiveram alto ECC ao parto apresentaram maior perda de condição corporal e
maior mobilização lipídica do que as vacas magras (BERNABUCCI et al., 2005;
LOOPER et al.,2003; TREACHER et al., 1986; ).
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Ao se analisar a figura 22B, pôde-se notar que os animais com inferior ECC
ao parto foram aqueles que apresentaram menor perda desse escore (-0,03 ± 0,03
unidades de ECC, P < 0,0001) entre o parto e a sincronização e foram também os
animais que apresentaram menor taxa de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto
(56,6 %, Figura 23B). Além disso, estes também foram os animais que apresentaram
o menor ECC ao desmame (2,94 ± 0,04 unidades de ECC; P < 0,0001) e menor
ganho de ECC e EGPU entre o desmame e o parto (0,01 ± 0,04 unidades de ECC e
0,07 ± 0,02 cm de EGPU, P < 0,0001). Fato semelhante foi observado por Frood e
Croxton (1978). No estudo conduzido por esses autores, vacas com baixo ECC ao
parto (1,5 na escala 1-5) não perderam condição corporal durante o início da
lactação e vacas com moderado ECC (3,0) tiveram maior perda de ECC até o
segundo mês após o parto.
Com o objetivo de estudar a possível causa para a classe de baixo escore ao
parto ter tido menor ECC ao desmame e, ainda, não ter tido incremento satisfatório
entre o desmame e o parto foram realizadas análises a fim de se verificar a diferença
entre os grupos quanto: a idade da vaca (P = 0,62), o intervalo entre o desmame e o
parto (P = 0,83), os dias pós-parto (P = 0,20), o peso do bezerro anterior aos 240
dias (P = 0,14), a data do parto (P = 0,90) e a influência da raça do bezerro anterior
no ECC ao desmame (P = 0,14). Porém, nenhuma destas variáveis exerceu
influência sobre a diferença de ECC ao parto.
Ainda, pode-se supor que o grupo de animais com maior ECC ao parto foi o
que apresentou maior ganho de ECC entre o desmame e o parto (0,51 ± 0,05
unidades de ECC) e também o que apresentou maior perda (-0,42 ± 0,05 unidades
de ECC) entre o parto e a sincronização. Ainda, estes são os mesmos animais que
apresentaram maior taxa de prenhez acumulada aos 82 dias pós-parto (84,6%).

5.2.5 Intervalo entre 82 e 112 dias pós-parto

Foi verificado apenas efeito significativo do ECC no diagnóstico aos 82 dias
pós-parto influenciando a taxa de perda gestacional (P = 0,046). Ao se classificar os
animais por perda ou não da gestação, pôde-se verificar que os animais que
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apresentaram perda gestacional apresentaram menor ECC (2,81 ± 0,10 vs 3,12 ±
0,03; P = 0,04). Fato semelhante ocorreu na avaliação aos 112 dias pós-parto.
López-Gatius et al. (2002) demonstraram que a perda de 1 (uma) unidade de
condição corporal (ECC; escala 1-5) entre o parto e 30 dias após o parto aumentou a
chance de perda gestacional em 2,43 vezes. Similarmente, Silke et al. (2002)
observaram que vacas que perderam condição corporal entre 28 e 56 dias de
gestação tiveram 3,2 vezes mais chance de perda gestacional. Estas observações
embasam a inferência que o status metabólico das vacas, evidenciado pela
mudança de ECC, afetaria a sobrevivência embrionária e fetal. Entretanto, no
presente estudo, a diferença de ECC, de EGPU ou mesmo de peso entre os
diversos intervalos após o parto não afetou a taxa de perda gestacional. Portanto,
pode-se pressupor que as perdas gestacionais ocorridas no presente estudo devem
estar ligadas mais a fatores ambientais ou infecciosos, os quais refletiram em menor
ECC no momento dos diagnósticos e não tanto ao balanço energético do animal.
Ao se analisar os resultados como um todo, fica evidente a importância do
ECC ao parto, além do seu monitoramento durante os períodos de desmame, parto
e no momento de sincronização. Entretanto, a nutrição e, consequentemente, o ECC
no período pós-parto apresentaram resultados inconsistentes na eficiência
reprodutiva. Esta inconsistência pode ser devida às interações entre a nutrição pré e
pós-parto, balanço energético negativo, produção de leite e amamentação, bem
como outros fatores ambientais (MONTIEL; AHUJA, 2005).
Além disso, outro trabalho mostra que vacas com ECC > 6 ou < 5 (escala de
1-9) que foram manejadas para perder ou ganhar condição durante o último
trimestre de gestação e, desta maneira atingirem um ECC de 5 ao parto,
apresentaram desempenho reprodutivo posterior igual as vacas que mantiveram
ECC durante o pré-parto (MORRISON et al., 1999). Portanto, pode-se supor que o
desempenho reprodutivo de vacas que apresentam moderado ECC ao parto não é
influenciado por grandes mudanças nas reservas energéticas durante o último
trimestre da prenhez. Ainda, sabe-se que o nível de alimentação pós-parto tem
pouco efeito na atividade reprodutiva das vacas com boa condição corporal ao parto,
mas tem influência marcante quando o nível nutricional pré-parto é baixo (OLIVEIRA
et al., 2006). Assim, se fosse necessário a escolha de um único momento para
aferição do ECC, o ponto que melhor poderia predizer a eficiência reprodutiva futura
seria o ECC ao parto.
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6 CONCLUSÕES

As hipóteses iniciais do presente estudo foram parcialmente comprovadas.
Vacas com maior ECC, EGPU e ganho destas medidas entre o desmame e o parto
apresentaram melhor eficiência reprodutiva. A avaliação do peso apresentou baixa
correlação com a eficiência reprodutiva, confirmando a hipótese inicial desse estudo.
Porém, a hipótese de que a menor perda de escore de condição corporal e gordura
subcutânea entre o parto e a sincronização melhoraria a eficiência reprodutiva foi
rejeitada. A avaliação do escore de condição corporal e da espessura da gordura
subcutânea no momento do parto demonstrou ter maior impacto na eficiência
reprodutiva de vacas Nelore submetidas à IATF e repasse com touro.
Porém, mais experimentos são necessários para elucidar melhor os possíveis
mecanismos fisiológicos pelos quais a menor perda de escore de condição corporal,
e gordura subcutânea entre o parto e a sincronização não melhoram a eficiência
reprodutiva.
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IMPLICAÇÕES

Esta seqüência de estudos teve como objetivo estabelecer uma ferramenta
prática (ECC) e consistente de monitoramento do status energético do animal,
visando facilitar o manejo nutricional e otimizar o desempenho reprodutivo e
produtivo do rebanho.
Portanto, consideramos que os achados desta dissertação podem ser
utilizados por produtores, pesquisadores e profissionais que trabalham em fazendas
de corte com o intuito de melhorar a eficiência reprodutiva e, principalmente,
estabelecer uma rotina de monitoramento a ser seguida sistematicamente na
fazenda.
Assim, tem a possibilidade de associar o uso do ECC com a rotina da
fazenda, realizando a sua aferição nos diversos momentos do sistema de cria.
Juntamente com o emprego dessa tecnologia, julgamos importante também
promover treinamento contínuo do técnico envolvido na execução de toda a rotina,
seja ela reprodutiva (aplicação de hormônios corretos, na dose correta, para as
vacas corretas, nos horários corretos), ou produtiva (manejo de desmama, de préparto e de pós-parto).
O uso de protocolos de IATF + sistematização do monitoramento do ECC
podem certamente ajudar o produtor a aumentar a taxa de prenhez e manter os
índices reprodutivos da fazenda em níveis adequados. Por exemplo, alguns índices
reprodutivos a serem buscados por produtores e técnicos seriam: manter o intervalo
médio entre partos próximo aos 12 meses; taxa de concepção maior que 45%;
elevada taxa de prenhez no início da estação de monta; taxa de prenhez no final de
estação maior que 80%.
Consideramos que os futuros experimentos para melhoria da eficiência
reprodutiva de bovinos de corte devem focar o estabelecimento de técnicas ligadas
à nutrição e manejo dos animais. Além disso, elucidar melhor os mediadores que
sinalizam ao sistema reprodutivo o status nutricional do animal.
Além disso, mais experimentos são necessários para elucidar melhor os
possíveis mecanismos fisiológicos pelos quais a menor perda de escore de condição
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corporal, peso e gordura subcutânea entre o parto e a sincronização não melhoram
a eficiência reprodutiva.
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