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PARTE I: RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

MEDICINA VETERINÁRIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O estágio supervisionado foi realizado na área de Reprodução e Clinica de 

Animais de Grande Porte (Bovinos e Equinos), no período de 1 de agosto até 31 

de outubro de 2015 com a finalidade de maior aprendizagem na parte teórica e 

pratica colaborando também no amadurecimento profissional, podendo contar 

com um supervisor de maior experiência, para nos orientar em todas as nossas 

atividades e mostrando como funciona o dia a dia na vida de um profissional a 

campo. 

 

1.1 Descrição do local de estágio 

 

Foi realizado na cidade de Ribeirão do Sul, onde era agendado os serviços 

de atendimento a campo na área de reprodução e clínica de grandes animais, o 

estágio foi supervisionado pelo médico veterinário Dr. Ronaldo Luiz Ereno, e 

durante este período percorremos os municípios de Campos novos Paulista, 

Ibirarema, Salto Grande, Ocauçu, São Pedro do Turvo, Santa Cruz do Rio Pardo, 

Ourinhos, Espírito Santo do Turvo, Manduri, Oriente, Fartura, Riversul e 

Taquarituba para execução de nossos serviços.   
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1.1.2 Atividades desenvolvidas  

 
Durante o período de estágio, pude acompanhar muitas atividades na área 

de reprodução: diagnóstico de prenhes por palpação retal e ultrassonografia, 

protocolos para Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), exames 

andrológicos, congelamento de sêmen bovino, acompanhamento folicular e 

inseminação artificial em éguas e coleta de sêmen de garanhões. 

Na área de clínica pude acompanhar casos como: Influenza Equina. 

Encefalomielite equina, Tristeza parasitária bovina, Leucose Enzótica Bovina, 

vários casos de podologia em gado leiteiro, cistos ovarianos em vacas leiteiras, 

metrites, hérnia escrotal bilateral em potro, hérnia umbilical em bezerros, 

quadros de diarreias virais e bacterianas. 

Na área cirúrgica os casos foram: descorna em bovinos, castração de 

equinos e bovinos, hérnias umbilicais em bezerros, retirada de carcinoma em 

vacas leiteira, vulvoplastia em éguas.  

Realizou-se também vários exames de brucelose e tuberculose para 

rastreamento de rebanhos leiteiros. 
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Tabela 1 – Números de casos acompanhados na área de reprodução  

durante o estágio supervisionado no período de 01 de agosto até 31 de 

outubro de 2015, dividida entre tipos de manobras e espécie animal que foi 

realizada.   

Atividades realizada  Bovinos  Equinos Total 

    

Palpação para  

diagnóstico de prenhes 

3473 0 3473 

Ultrassonografia para  

diagnóstico de prenhes 

1106 50 1156 

Protocolos para IATF 1298 0 1298 

Inseminação  1298 15 1313 

Exame andrológico    89  0     89 

Congelamento de sêmen    04     0     04   

Acompanhamento  

folicular em éguas 

0 30     30 

 

Coleta de sêmen 0 05     05 

Total 7273 100 7373 
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Tabela 2 – Número de casos clínicos atendidos durante o estágio 

supervisionado no período de 01 de agosto até 31 de outubro de 2015, dividida 

entre caso clinico e espécie animal acometido.   

Casos clinico Bovinos Equinos Total 

    

Garrotilho 0 02 02 

Encefalomielite equina 0 01 01 

Tétano   0 02 02 

Tristeza parasitaria bovina 16 0 16 

Leucose enzotica bovina 04 0 04 

    

Afecções de casco  13 0 13 

Cisto ovariano 22 0 22 

Hérnia umbilical  03 01 04 

Hérnia escrotal 0 01 01 

Carcinoma  05 00 05 

Metrite  08 0 08 

Total 71 07 78 
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Tabela 3 – Número de cirurgias realizadas a campo durante o estágio 

supervisionado no período de 01 de agosto até 31 de outubro de 2015, dividida 

entre tipo de cirurgia e espécie animal que foi realizada.   

 

Cirurgia  Bovinos  Equinos  Total  

    

Descorna  18 0 18 

Castração  06 05 11 

Hérnia umbilical  03 0 03 

Carcinoma  04 0 04 

Total 31 05 36 

 

 

Tabela 4 – Numero de exames de brucelose e turberculose em rebanhos 

de vacas leiteira. 

Exames Realizados Total 

Brucelose 270 

Tuberculose 270 

Total 540 
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Gráfico 1 – Gráfico mostrando o numero de atendimentos acompanhados 

durante o periodo de estagio supervisionado. 
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2. CONCLUSÃO 

 
O estágio supervisionado foi de grande importância para o aperfeiçoamento 

técnico e colaborou para observação da postura profissional, confirmando a 

minha preferência na área de atuação. 

Neste período pude observar várias situações do dia a dia, de pequenas e 

grandes propriedades, e a responsabilidade que levamos para garantir aos 

produtores maiores produtividade e assim maior rentabilidade. 
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PARTE II: A INTERFERÊNCIA DA CONDIÇÃO CORPORAL E DO 
BALANÇO ENERGÉTICO NO ANESTRO PÓS-PARTO E O 
RETORNO DA CICLICIDADE EM VACAS NO PÓS-PARTO 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Como 50 a 70% dos custos operacionais de uma fazenda com atividade 

pecuária estão relacionados com alimentação dos animais, a manipulação da 

nutrição pode tornar as criações de gado mais lucrativas, porém precisa ser feita 

de forma estratégica para não afetar o desempenho dos bovinos no futuro. 

Para que possamos melhorar a lucratividade da atividade pecuária no Brasil 

temos que maximizar a fertilidade dos nossos rebanhos, sabendo que o lucro de 

uma propriedade é obtido em sua grande parte da produção de bezerros que 

serão destinados a engorda ou das novilhas de reposição que serão as futuras 

matrizes. 

O ponto crucial para que tais objetivos sejam alcançados é determinar o 

momento ideal para que os animais sejam suplementados e qual a matéria prima 

que o proprietário tem a sua disposição neste momento. A princípio, 

compreender o ciclo de produção da vaca, suas necessidades nutricionais e 
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como manipular a dieta pode garantir o sucesso financeiro dos pecuaristas, 

evitando futuras falhas na reprodução oriundas de déficit nutricionais. Nas 

últimas décadas, os grandes aumentos na capacidade de produção das vacas 

leiteiras vêm sendo associados à queda na fertilidade do rebanho. O consumo 

ineficiente de energia, proteína, vitaminas, micro e macrominerais está 

associado com decréscimo no desempenho reprodutivo. É provável que o 

balanço energético e consequentemente a condição corporal sejam os fatores 

nutricionais mais importantes ligados à baixa função reprodutiva. 

Desde o século passado se sabe que a condição anovulatória prejudica a 

eficiência reprodutiva nos bovinos, interferindo na fisiologia ovariana 

(Albrechsten, 1917; Pearl & Surface, 1915).  Com o advento da 

ultrassonografia, permitiu o melhor entendimento da dinâmica folicular e também 

da fisiologia ovariana, tais como: os níveis de hormônios da reprodução 

sanguíneas, interações moleculares e bioquímicas que ocorrem no ambiente 

folicular (Ginther et al, 1996, Fortunbe et al., 2005, Ereno et al., 2015). Há vários 

aspectos na fisiologia da reprodução que são diferentes em vacas em lactação 

de alta produção, mesmo não sendo totalmente descritos, por exemplo, o tempo 

de estro nessas vacas cai para menos de oito horas. A taxa de concepção sofre 

uma drástica redução, ao contrário da taxa de gestação gemelar que aumenta a 

cada lactação completada, devido ao maior metabolismo hepático destes 

animais, aumentando a ocorrência de codominância e duplas ovulações. A perda 

de prenhez e o percentual de animais em condição anovulatória também são 

maiores em vacas em lactação do que em novilhas. 

 Se já não bastasse esses fatores, as vacas de leite podem apresentar 

associado ao início de sua lactação, um período denominado de balanço 
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energético negativo (BEN), onde a ingestão de energia por parte desses animais 

fica aquém de suas necessidades num momento em que produção de leite esta 

ascendente. Tal fato, acarreta um déficit nutricional, fazendo com o organismo 

do animal recrute suas reservas corporais para suprir essas necessidades. 

 Um grande aliado para avaliarmos a situação de um rebanho no que diz 

respeito aos aspectos nutricionais e, como vimos, indiretamente com o status 

reprodutivo destes, seria a classificação do rebanho pelo escore de condição 

corporal de cada animal. Uma estratégia de fácil uso seria a avaliação do escore 

de condição corporal (ECC) dos animais. O ECC do animal é que vai interferir 

na taxa de prenhez no início da estação reprodutiva, bem como a condição 

corporal desta fêmea no final da gestação é que irá determinar o retorno de sua 

ciclicidade no pós parto. Porém, apesar das vantagens desse sistema, poucos 

pecuaristas utilizam-no de forma eficaz. 

Pois, qualquer que seja o tipo de monitoramento, é importante 

compreender quando devemos manter os animais em plano crescente ou 

decrescente de nutrição e dieta. Aplicando o manejo racional, melhoramos o 

desempenho reprodutivo, reduzimos custos fixos da propriedade de forma que 

aumentamos a eficiência econômica da nossa produção. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A maior dificuldade resume-se em encontrar um ponto de equilíbrio para 

o estado nutricional dos animais e fazer com este seja substituído pelos antigos 

credos de pecuaristas tradicionalistas, os quais são extremistas, dividindo-se 

entre aqueles que pensam que as vacas após terem sua prenhez confirmada 

devem permanecer nos piores pastos da fazenda (como o caso dos pecuaristas 

de corte brasileiros) e, outros que super alimentam estes animais e enquadram 

normalmente os produtores de leite em sistema intensivo. Para tal, torna-se 

necessário o maior conhecimento de nossa parte no assunto e, distribuição 

destes para os proprietários rurais aplicarem com maior facilidade as tecnologias 

de bom custo/benefício, aumentando sua produtividade, por elevar a fertilidade 

dos rebanhos em geral. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O consumo ineficiente de energia, proteína, vitaminas, microminerais e 

macrominerais está relacionado com o baixo desempenho reprodutivo do 

rebanho. Entre os efeitos da nutrição na reprodução, é provável que o balanço 

energético seja o mais importante ligado ao reduzido índice de fertilidade em 

vacas no pós-parto (Short & Adams 1988). 

Em geral vacas de corte não passam por tal fenômeno, pois não 

produzem grande quantidade de leite, portando são menos exigentes para este 

quesito.  Porém requerem uma boa condição corporal durante a gestação para 

reiniciarem seu ciclo estral após o parto, reduzindo o período do anestro pós 

parto, menor incidência de ciclos estrais curtos (short cycles) e uma involução 

uterina mais rápida, para que possam manter seu intervalo entre partos (IP) 

menores que 365 dias (Short et al., 1990). 

 

3.1 Dinâmica Folicular 

 

3.1.1 Crescimento folicular e condições anovulatórias 

 

Há três títulos gerais de atividade ovariana: ciclicidade, condição 

anovulatória (cística ou não cística) e inatividade. Vários estudos têm 

demonstrado que com o melhor entendimento da dinâmica folicular em bovinos 

pelo uso de ultrassonografia associado a mensuração dos níveis plasmáticos 

dos hormônios da reprodução (E2, FSH, LH e Progesterona), nos permiti 

classificar os folículos em três tamanhos de acordo com suas funções nas fases 
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finais de crescimento: emergência (±4 mm), desvio (±9mm) e ovulação (de 10 a 

20mm) para gado Holandês (Ginther et al., 1996, Driancourt et al., 2001). 

Em condições de subnutrição os folículos crescem até o tamanho de 

emergência, mas não de divergência. Contudo, a fisiopatologia subjacente pode 

ser variada. 

A subnutrição e a amamentação podem causa este tipo de condição 

anovulatória que se caracteriza por um maior efeito do feedback negativo do 

estradiol inibindo os pulsos do Hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) e 

do Hormônio Luteinizante (LH) em relação aos parâmetros fisiológicos de 

animais cíclicos.  

Outra condição anovulatória se caracteriza pelo crescimento folicular até 

tamanhos maiores do que o ovulatório, como observado em cistos foliculares, 

determinado também pela insensibilidade do hipotálamo ao feedback positivo do 

estradiol. 

A utilização de progesterona exógena (implantes auriculares ou 

intravaginais) pode ser usados como tratamento eficaz no intuito de minimizar os 

efeitos do feed back negativo do estradiol nos pulsos de GnRH/LH e 

possibilitando o desenvolvimento dos estágios finais do crescimento folicular ou 

reajustando a sensibilidade do hipotálamo ao feedback positivo ao estradiol, 

desde que os animais não estejam em acentuado balanço energético negativo. 
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3.2 Fisiologia normal do estro 

 

3.2.1 Ovulação e corpo lúteo 

Durante o ciclo estral ocorre mudanças características na morfologia dos 

ovários. O folículo pré-ovulatório cresce até atingir um tamanho grande (muito 

variável na espécie bovina, (Guinther et al., 1989) e produzir quantidades 

significativas de estradiol, que por sua vez, na corrente sanguínea, atinge um 

nível e duração suficientes para induzir o estro comportamental e o pico de LH. 

Após a ovulação forma-se o corpo lúteo a partir das células foliculares da 

teca e granulosa remanescentes, havendo um aumento progressivo dos níveis 

de progesterona no sangue à medida que ele cresce e, permanece alta durante 

toda a sua vida, o que é fundamental para sua manutenção, manutenção da 

prenhez e desenvolvimento embrionário. O nível sérico de progesterona também 

bloqueia a ocorrência de picos de LH e ovulações. 

A regressão do corpo lúteo é determinado pelo momento da secreção de 

PGF2α no útero (não prenhez) ou placentomas (parição). (Garverick & Smith, 

1986, Hunther, 1991). 

O aumento das concentrações séricas de progesterona é um dos fatores 

responsáveis por desencadear a secreção de PGF2α no momento certo, devido 

a um decréscimo final dos receptores de progesterona no endométrio durante a 

exposição do útero a níveis elevados desse hormônio (Silvia et al., 1991). Essa 

diminuição de receptores de progesterona pode aumentar os receptores de 

estradiol no endométrio (Spencer et al., 1995), sugerindo que o estradiol dos 

folículos precisa ativar os seus receptores no endométrio para induzir os 

receptores de oxitocina e a posterior secreção de PGF2α no útero. 
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A luteólise não se inicia a menos que haja um folículo dominante funcional 

(produção de estradiol) no ovário. O início da prenhez é seguido pela diminuição 

da PGF2α em bovinos e pela manutenção do corpo lúteo (Spencer et al., 1995). 

 

3.2.2 Ondas foliculares 

 

Quando observamos animais com ciclos regulares de 21 dias, 

caracterizados pelo crescimento de duas ou três ondas foliculares apenas, 

vemos no período próximo a ovulação o início do crescimento de pequenos 

folículos (onda folicular), sendo escolhido um único folículo dominante, enquanto 

os outros da onda folicular sofrem regressão. Por causa da presença do corpo 

lúteo funcional e dos altos níveis de progesterona, esse primeiro folículo 

dominante não provoca um pico de LH nem estro comportamental, tampouco 

continua a crescer até a ovulação. 

Esse folículo se torna não funcional e se inicia uma segunda onda 

folicular, por volta da metade do ciclo, onde há seleção de outro folículo 

dominante, o qual cresce até ovular, pois este está funcional no momento da 

regressão do corpo lúteo. 

Algumas vacas apresentam o surgimento de três ondas foliculares, de 

forma que o segundo folículo dominante – provindo da segunda onda – regride 

e se inicia uma terceira onda, estando o terceiro folículo dominante funcional no 

momento da luteólise e, portanto, trata-se do folículo ovulatório. 

Tanto a primeira, quanto à segunda onda folicular são precedidas por um 

aumento nos níveis de FSH (Adams et al., 1992). Próximo ao período do estro 

ocorrem dois picos de FSH difíceis de serem identificados, por ocorrerem quase 
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simultaneamente. O primeiro corresponde ao pico de GnRH/LH que induz a 

ovulação e o segundo ocorre próximo ao período da ovulação, estando 

associada à emergência da primeira onda folicular. Esse aumento do nível de 

FSH é essencial para o início da onda folicular. 

A fase de emergência (folículos ≥4mm) se dá no pico do FSH, o qual vai 

diminuindo na corrente sanguínea até o momento da fase de desvio folicular. 

A fase de desvio é caracterizada pela maior diferença nas taxas de 

crescimento folicular (alterações no diâmetro avaliadas por exames sucessivos 

com ultra-som) entre o primeiro e segundo maiores folículos (folículo dominante 

e subordinado, respectivamente), além de apresentar o ponto mínimo de FSH 

plasmático, essencial para a seleção de um folículo dominante (Ginther et al, 

1996). 

O fenômeno é denominado de ligação bidirecional funcional entre o FSH 

e os folículos, assim chamado, pois rege a interação entre secreção do FSH na 

hipófise e dos inibidores desse mesmo hormônio nos ovários (Ginther et al., 

2000). Sendo, os dois inibidores de FSH nos folículos, a inibina e o estradiol, os 

quais derivam de folículos com diâmetro superior a 3mm (Gibbons et al., 1997); 

apesar de haver discordância entre autores que dizem que a inibina é secretada 

por folículos de quaisquer tamanhos, enquanto o estradiol somente secretado 

após a seleção de um folículo dominante ou fase de desvio (Kulick et al., 1999). 

Níveis máximos de FSH na corrente sanguínea são observados na 

emergência de uma nova onda folicular, provavelmente pelas baixas 

concentrações de inibina e estradiol séricos. À medida que os folículos 

recrutados pela onda folicular crescem, os maiores parecem aumentar a 

atividade inibitória do FSH, provavelmente a inibina, reduzindo o FSH no sangue. 



23 
 

Em média, o ponto mínimo na concentração de FSH na corrente sanguínea é 

atingido no momento da seleção do folículo dominante de aproximadamente 8,5 

mm de diâmetro (Bos taurus, Holandes), (GINTHER ET AL., 1996). 

O estradiol aumenta próximo ao momento da seleção do folículo (Kulick 

et al., 1999), o que provavelmente causa a queda final dos níveis de FSH no 

sangue nesse momento. Mesmo o estradiol isoladamente sendo um fraco 

inibidor da secreção de FSH ele atua de forma sinérgica com a inibina o que 

resulta na inibição intensa da secreção de FSH, por meio de feed back negativo 

á nível do hipotálamo e hipófise. 

A redução do FSH faz com que cesse o crescimento de folículos menores 

(Ginther et al., 2001). Quando a inibina e o estradiol atuam sinergicamente, 

aproxima-se a fase de divergência. 

No processo de divergência, estão envolvidos inúmeros mecanismos 

celulares, entre eles: aumento de IGF-1, redução de proteínas de ligação dos 

IGF, aumento da produção de estradiol nos folículos e aumento de receptores 

de LH (Xu et al., 1995; Bao et al., 1997; Beg et al., 2001). Nos folículos 

dominantes, após a fase de divergência, há um aumento significativo dos 

receptores de LH, possibilitando sua ovulação através de aplicações exógenas 

de altas doses de LH (Sartori et al., 2001). 

Após esta fase também, o LH passa a controlar o crescimento folicular e 

a produção de estradiol por estes folículos (Lucy et al., 1992; Gong et al., 1995;; 

Bergfeld et al., 1996; Taft et al., 1996; Fike et al., 1997, Ereno et al, 2015). 

Portanto, o crescimento folicular antes da seleção do folículo e o 

surgimento de ondas foliculares requerem o FSH, mas após a seleção e para 

produção de estradiol deste folículo dominante, são necessários pulsos de LH. 
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Este folículo dominante continua crescendo até haver estradiol suficiente no 

sangue para induzir um pico de LH e sua ovulação. 

 

 

3.3 Condições anovulatórias 

 

3.3.2 Condição anovulatória com crescimento folicular somente até 

a emergência 

 

Está associado a condições onde os animais se encontram em pastagens 

de baixa qualidade, período após a parição, quando há surgimento de ondas e 

crescimento de folículos de diâmetro até 6 mm, intervalo denominado de tempo 

de interdominância (Ruiz-Cortes & Oliveira-Angeil., 1999). 

 

3.3.3 Condição Anovulatória com crescimento folicular até a 

divergência, mas sem ovulação 

 

Esta condição anovulatória é muito comum, observada em quase todas 

as novilhas no período pré-púbere (Melvin et al., 1999; Evans et al., 1994; Adams 

et al., 1994), e no pós-parto em vacas leiteiras lactantes e de corte com bezerro 

ao pé. Os sinais característicos são os ovários pequenos devido à ausência de 

corpo lúteo. Nesses animais há ondas de crescimento folicular, no entanto, os 

folículos selecionados não conseguem atingir tamanho pré-ovulatório. Como o 

folículo desta onda não ovula, ele perde sua “dominância” e uma nova onda se 

inicia (Ginther et al., 1996). Observa-se ovulação do primeiro folículo dominante 
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em 75% das vacas leiteiras com bom estado corporal (Sávio et al., 1990), dado 

que não representa a maioria dos estudos já vistos, os quais mostram resultados 

contraditórios a este (Murphy et al., 1990; McDougall et al., 1995; Ferguson, 

1996). 

Subnutrição, amamentação ou doença podem prolongar o período até a 

primeira ovulação e em geral reduzem o tamanho máximo do folículo maior 

(Butler, 2000; Short et al., 1990). Além do balanço energético negativo em vacas 

leiteiras nas primeiras semanas pós-parto e aumento da ingestão de alimentos 

para atender as exigências de energia da lactação. O período até a primeira 

ovulação varia de animal para animal, estando relacionado com o momento certo 

do ponto mínimo no balanço energético negativo individual daquele animal 

(Staples et al., 1990; Beam & Butler, 1999). 

O retorno ao balanço energético neutro ou positivo ocorre em média 

dentro de oito semanas e possibilita o aumento da secreção de LH pulsátil, 

tamanho máximo do folículo dominante e com uma produção intrafolicular de 

estradiol suficiente para desencadear o pico de LH (Butler, 2000). Isso criaria 

uma situação em que o crescimento do folículo dominante após a seleção 

aumentaria a quantidade de estradiol no sangue que, por sua vez, inibiria o 

GnRH no hipotálamo e os pulsos de LH mais tarde. A redução dos pulsos de LH 

impossibilitaria a continuação do crescimento folicular até o tamanho pré-

ovulatório ou a produção de estradiol na pré-ovulação. Consequentemente, a 

ovulação seria impedida porque não haveria pico de estradiol nem o 

correspondente pico de GnRH/LH. 

Em bovinos de corte, apesar da baixa produção de leite, também ocorre 

um balanço energético negativo causado pelo consumo inadequado de energia 
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para atender as necessidades da lactação (Wiltbank et al., 1964; Stagg et al., 

1995). 

Em ondas foliculares anovulatórias, as concentrações de estradiol na 

corrente sanguínea permanecem baixas, o que indica que embora o tamanho do 

folículo pré-ovulatório possa ser atingindo, o folículo não atingiu as 

características funcionais pré-ovulatórias, como a produção de estradiol, devido 

à baixa pulsatilidade de LH (Imakawa et al., 1997). 

O bezerro ao pé também pode causar tal fenômeno de aumento 

significativo do intervalo da parição até a primeira ovulação quando comparamos 

com vacas sem a presença do bezerro ao pé ou em ordenha (Lamb et al., 1999; 

Short et al., 1990; Williams, 1990; Yavas & Walton, 2000). 

O problema fisiológico envolvido é o efeito inibitório do estradiol nos 

pulsos do GnRH/LH, que impede o crescimento final ou a produção de estradiol 

por parte do folículo dominante após o desvio. É possível resolver este problema 

através da redução do feedback negativo do estradiol e do aumento da 

freqüência dos pulsos de GnRH/LH, para permitir que folículos atinjam o 

tamanho e a função pré-ovulatória finais. Espontaneamente, atingindo o 

equilíbrio energético (Butler, 2000; Beam & Butler, 1999), ou fornecendo boa 

alimentação no período de transição e início da lactação, minimizando 

problemas periparto, reduzindo o estímulo da amamentação (Stagg et al., 1996;  

Montgomery et al., 1985). É possível tratar os animais associando-se a 

progesterona a um programa de sincronização folicular e ovulação, obtendo 

boas taxas de prenhez (Stevenson et al., 1997). 
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3.3.4 Condição anovulatória com crescimento folicular até o tamanho 

da ovulação ou superior 

 

Em muitos casos de condições anovulatórias, os folículos crescem até 

tamanhos superiores ao da ovulação, por exemplo, nos casos de cistos 

foliculares, estabelecida sua incidência entre 6 e 19% sua incidência em 

rebanhos leiteiros (Garverick, 1992), sendo raro em novilhas e gado de corte. 

Definidos como estruturas de 25 mm de diâmetro, caracterizado por 

baixas concentrações de progesterona na corrente sanguínea (Bierschwal et al., 

1975; Roberts, 1971; Seguin et al., 1976). 

Também observamos folículos maiores que o tamanho ovulatório, mas 

sem atingirem diâmetro suficiente para chegar à condição de cisto folicular. Pode 

associar-se a comportamento sexual de ausência de estro por longos períodos, 

ninfomania ou fenótipo masculino (Roberts, 1971; Seguim et al., 1976). 

Sugere-se a presença de uma quantidade excessiva de FSH na corrente 

sanguínea provocada pela estimulação do desenvolvimento folicular e condição 

anovulatória durante o início do período pós-parto em vacas leiteiras (Erb et al., 

1973).  O que pode ser uma inverdade, pois Cook et al. (1991) e Hamilton et al. 

(1995) e relatam pulsos normais de FSH e estradiol nesses animais. Segundo 

Hampton et al. (2001) há uma alteração nos pulso de LH devido à ausência do 

da exposição hipotalâmica à progesterona. 

Este cisto pode curar-se espontaneamente através de mecanismos que 

ainda não esclarecidos (Morrow et al., 1986). Além de utilizarem extratos da 

hipófise com gonadotropinas (Casida et al., 1944; Gifford, 1940; Pearl & Surface, 
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1915; Perry, 1942), hCG, LH e GnRH (Bierschwal et al., 1975; Gaverick et al., 

1976; Kesler et al., 1979) devido à ausência do pico de LH para que houvesse a 

ovulação. 

 

3.3.4 Condição anovulatória com presença de tecido luteal 

 

Não é considerado um problema, pois, por exemplo, durante a gestação 

há crescimento folicular sem ovulação. A menos que possuam este corpo lúteo 

sem gestação. 

É definido de maneira diferente quando analisamos diversos autores, 

sendo estas definições de que apresentariam atividade luteínica prolongada 

(Lamming & Darwash (1998) ou curta (Nakao et al., 1992) e que possuem baixa 

incidência em rebanhos (Bulman & Lamming, 1917). 

Pode ser difícil o diagnostico diferencial entre cisto luteais e foliculares por 

palpação retal. Porém o tratamento dos cistos luteais é feito através da aplicação 

de PGF2α. 

 

3.4 Fases da vida e necessidade metabólica/nutricional 

 

Short & Adams (1988) elaboraram uma escala de priorização do uso 

metabólico da energia disponível em ruminantes, classificando cada uma das 

condições fisiológicas em ordem de importância, da seguinte forma: 

metabolismo basal – atividade – crescimento – reservas de energia – prenhez – 

lactação – reservas adicionais de energia – ciclos estrais e início de prenhez – 

reservas excedentes de energia. De acordo com essa lista de prioridades 
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metabólicas no uso de energia, a função reprodutiva é prejudicada, pois a 

energia disponível é canalizada para atender as reservas mínimas de energia e 

a produção de leite ou carne. 

 

3.5 Escore corporal 

 

A classificação do escore de condição corporal (ECC) ou simplesmente 

escore corporal (EC) é um método confiável para avaliação do estado nutricional 

de rebanhos de vacas (Tabela 1). O sistema visual de escore da condição 

corporal desenvolvido para bovinos de corte utiliza uma escala de 1 a 9, sendo 

que 1 representa animal emaciado e 9, obeso (Whitman, 1975). Existe uma 

relação linear entre mudança no peso corporal e escore corporal, em que uma 

alteração de aproximadamente 36 Kg no peso é associado à mudança de uma 

unidade no ECC. 

 

Tabela 1. Escore da condição corporal relacionado com o aspecto do 

animal. 

ECC Condição corporal Aspecto 

1 Emaciada Espátula, costelas e 

dorso são visíveis. 

2 Muito magra Pouca musculatura, sem 

depósitos de gordura. 

3 Magra Alguns depósitos de 

gordura, costelas 

visíveis. 
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4 Limítrofe Costelas dianteiras não 

perceptíveis. 

5 Moderada Últimas costelas não 

visíveis. 

6 Boa Costelas cobertas de 

gordura até inserção da 

cauda. 

7 Muito boa Abundância de gordura 

na inserção da cauda. 

8 Gorda Cobertura espessa e 

densa de gordura. 

9 Obesa Excesso de gordura em 

todo o corpo. 

(Whitman, 1975). 

O escore corporal no pré-parto, parto e pós-parto são essenciais para o 

êxito da prenhez (Stevenson et al., 1986). As vacas com moderado ECC na 

parição também tendem a ter bezerros mais sadios, pois apresentam maiores 

níveis séricos de imunoglobulinas (mede o potencial de resistência a doenças) 

quando estão amamentando suas crias, além de produzirem mais colostro. 

 

3.6 Nutrição pré-parto 

 

Vários estudos descrevem a relação entre estado nutricional e 

desempenho reprodutivo em bovinos. A crença generalizada é que as vacas 

mantidas em plano crescente de nutrição antes do parto geralmente apresentam 
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intervalo pós-parto até a primeira ovulação mais curto do que as mantidas em 

plano decrescente de nutrição. E restrição de energia no período pré-parto 

resulta em condição corporal magra á parição, anestro prolongado pós-parto e 

queda no percentual de vacas ciclando durante a estação de monta. 

As taxas de prenhez e os IEP também são afetados pelo nível de energia 

no pré-parto. Entretanto, a eficácia do maior consumo de nutrientes no pós-parto 

pode ser um reflexo da intensidade da restrição no pré-parto (Lalman et al., 

1997), sendo esta restrição drástica, responsável por maior consumo, porém 

sem efeito sobre o anestro pós-parto e peso no mesmo período. 

 

3.7 Nutrição pós-parto 

 

Inúmeros estudos atestam que níveis crescentes de nutrição pós-parto 

aumentam a taxa de concepção e de prenhez em vacas de corte (Wiltbank et al., 

1962; Wiltman, 1975). O aumento da densidade energética na dieta eleva o peso 

e o escore corporal da condição corporal, reduzindo o intervalo pós-parto até o 

primeiro estro (Lalman et al., 1997). Porém, poucas vacas alimentadas com dieta 

de alto teor energético reiniciam o ciclo estral normal até 90 dias pós-parto. Da 

mesma forma, vacas de corte com bezerro ao pé que ganham mais de 1 Kg/dia 

consumindo dieta com 85% de concentrados não reiniciam a atividade ovariana 

cíclica antes de 70 dias pós-parto. 

A responsabilidade pelas baixas taxas de concepção em uma estação de 

monta pode ser mais resultado de anestro do que do técnico de inseminação 

artifical, do touro ou do programa de sincronização. O método mais simples de 
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superar o anestro é garantir que o gado seja mantido em um regime alimentar 

adequado. 

 

 

 

3.9 Balanço energético X Fertilidade 

 

Muitas vacas ainda se encontram neste período, de déficit na ingestão de 

energia comparada ao requerimento de mantença e produção de leite crescente, 

no momento da IA. Com relação à fertilidade na IA, existe uma relação positiva 

entre taxa de concepção e início precoce dos ciclos ovulatórios pós-parto (Butler, 

2001). A taxa de concepção aumenta com o decorrer dos ciclos, sendo provável 

que isso esteja relacionado com a melhora dos perfis de progesterona (Lucy & 

Crook, 2001). 

Ao refletirmos sobre a capacidade das vacas ficarem gestantes no início 

da lactação, precisamos observar se todos os órgãos ligados à reprodução já se 

recuperaram da gestação e parto anteriores. Por exemplo, se o ovário 

restabeleceu totalmente o desenvolvimento folicular; a glândula pituitária e o 

hipotálamo estão pulsando gonadotrofinas, LH e FSH; Se houve a involução 

uterina e, finalmente, se o fígado se restabeleceu da carga metabólica pesada 

passada. 

Todo este restabelecimento é afetado negativamente pelo BEN (Butler et 

al, 2000; 2001), através da sinalização metabólica de baixas concentrações de 

glicose e insulina e altos níveis de ácidos graxos não esterificados (AGNES) e 
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cetonas, faz com que atrase os pulsos de LH para estimular o desenvolvimento 

de folículos ovarianos. 

Baixas concentrações de insulina na corrente sanguínea são 

responsáveis pela baixa produção de IGF-I pelo fígado (Butler, 2003), que 

reduzem a capacidade de resposta dos ovários a gonadotrofinas. 

O atraso ou a baixa produção de esteroides nos ovários, de estradiol nos 

folículos e de progesterona após o parto, diminui a velocidade de involução 

uterina, portanto o restabelecimento de suas funções normais. 

A partir de uma ou duas semanas aproximadamente antes do parto, a 

ingestão de alimentos diminui (Hayirli et al., 2002), o que causa o balanço 

energético negativo, piora seus efeitos nas 2-3 semanas seguintes com o início 

da lactação, quando as necessidades energéticas para a produção de leite 

elevam-se bruscamente, atingindo o ponto mais baixo cerca de duas semanas 

pós-parto. Como consequência, há mobilização de gordura corporal, liberação 

de AGNE na corrente sanguínea e alteração da atividade ovariana. 

A variação do grau de severidade no balanço energético negativo entre 

as vacas é em grande parte explicada pelas diferenças no consumo de energia 

em vez da produção de leite (Villa-Godoy et al., 1988). O aumento significativo 

do escore de condição corporal (ECC) é um fator importante que diminui a 

ingestão das vacas nas últimas três semanas de gestação. 

A mobilização de AGNE do tecido adiposo e, seu consequente aumento 

na corrente sanguínea, inibe diretamente o Hipotálamo, na frequência de pulsos 

de LH, na sensibilidade dos folículos a estímulos metabólicos (insulina, IGF-I), a 

produção de estradiol folicular e a ovulação. 
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Também não permite que a progesterona aumente gradativamente nos 

ciclos ovulatórios que se seguem como ocorre em animais em equilíbrio 

energético (Lucy & Crooker, 2001). 

Um outro efeito persistente do balanço energético negativo no início da 

lactação é o fato dos oócitos ficarem marcados por condições deletérias no 

interior do folículo durante seu desenvolvimento por um período de 60-80 dias 

(Britt, 1991), pelo efeito tóxico das altas concentrações de AGNE no período 

periparto (Kruip et al., 2001). 

 

 

4- CONCLUSAO 

 

O trabalho apresentado visa mostrar as causas de anestro pós-parto, as 

perdas que ocorre devido à falta de cuidados com a alimentação adequada no 

pré e pós-parto de vacas, causando grandes prejuízos principalmente em 

animais de alta produção. Apesar de haver diversas causas devemos tomar os 

devidos cuidados, para que após o part 

o, o animal volte a ciclar o mais rápido possível, garantindo mais 

rentabilidade ao produtor.  
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