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Introdução

Nos últimos anos tem-se investido muito em novas 
biotecnologias que elevaram substancialmente a 
produtividade leiteira [1].

De acordo com Butler [2], o aumento do potencial 
genético para produção de leite, juntamente com as 
modificações no manejo nutricional tem sido associado 
ao aumento da produção de leite/vaca e à redução da 
fertilidade de vacas leiteiras. A demanda metabólica 
associada à alta produção de leite resulta em balanço 
energético negativo (BEN), caracterizado pela 
diminuição na concentração sanguínea de glicose, 
insulina, IGF-1, aumento de ácidos graxos não 
esterificados (AGNE) no plasma e acúmulo de 
triglicerídeos no fígado [3].

O BEN e as alterações metabólicas associadas 
relacionam-se à fertilidade de vacas leiteiras, por meio 
de sua influência no desenvolvimento folicular e no 
momento da primeira ovulação pós-parto, na 
concentração sanguínea de progesterona e na qualidade 
do ovócito [2].

O crescimento folicular é um fenômeno cíclico e 
depende da fase do ciclo estral. De acordo com Ginther 
et al. [4], ocorrem variações no número de ondas 
foliculares entre os animais de uma mesma raça e num 
mesmo animal, podendo ocorrer uma, duas, três e, em 
menor freqüência, quatro ondas foliculares. Tais 
variações podem ocorrer em função de vários fatores, 
como dieta, manejo, produção de leite, período de 
lactação e pós-parto imediato.

O entendimento do desenvolvimento folicular 
possibilita uma otimização e utilização mais adequada 
dos hormônios na reprodução, com objetivo de 
desenvolver programas de sincronização de estro que 
possibilitem inseminar um número elevado de vacas em 

um curto período de tempo, contribuindo para a 
melhoria da eficiência reprodutiva.

Em função desses fatores, o presente estudo 
objetivou avaliar a Influência do Status Ovariano sobre 
a Eficiência Reprodutiva de vacas leiteiras submetidas 
à inseminação artificial em tempo fixo na microrregião 
de Garanhuns.

Material e métodos

O estudo foi conduzido em 6 (seis) fazendas de 
criação de bovinos de leite, nos municípios de 
Correntes, Garanhuns, Jupí, Saloá e São João 
localizados no Agreste Meridional do Estado de 
Pernambuco (figura 1). 

Foram utilizadas 56 fêmeas bovinas, mestiças 
(Holandês x Gir) com bezerro ao pé, sem complicações 
no parto e pós-parto, estes animais foram mantidos, 
durante o período de experimento, em regime de 
criação semi-extensivo, em pastagens de Brachiaria 
decumbens e o alimento concentrado fornecido de 
acordo com a produção leiteira, com sal mineral e água 
fornecidos à vontade. 

A avaliação dos animais para a inclusão no estudo 
foi realizada por meio de palpação retal (figura 1), 
tendo sido avaliados o tônus uterino, tamanho e status 
ovariano e presença ou não de corpo lúteo funcional.

Os animais também foram qualificados quanto ao 
escore de condição corporal (ECC), adotando-se a 
escala de 1 (muito magra) a 5 (muito gorda) de acordo 
Broster e Broster [5]. Para a determinação do ECC os 
animais foram avaliados no momento da seleção, por 
um mesmo avaliador para evitar variações.

A tonicidade do uterino foi classificada em três 
categorias: útero pouco contrátil, ou seja, relaxado (+); 
útero com contratilidade regular (++) e útero com 
contratilidade forte ou túrgido (+++). Já os ovários 
foram classificados em quatro categorias: Ovário 



pequeno, duro e liso, sem presença de folículos 
(categoria 1); ovário com presença de folículos 
pequenos, sem flutuação (categoria 2); ovário com 
folículos de médios a grandes apresentando flutuação 
(categoria 3) e ovário com presença de corpo lúteo 
(categoria 4).

Resultados e discussão

Quanto à distribuição do número de animais entre as 
categorias de status ovariano observou-se que apenas 
27,7% dos animais apresentavam atividade ovariana, 
sendo, 19,6% na categoria 3 e 7,1% na categoria 4. Os 
animais classificados nas categorias 1 e 2 totalizaram 
73,2%, sendo 19,6% e 53,6% para as categorias 1 e 2, 
respectivamente (Tabela 1). Este maior percentual de 
fêmeas com status 2 (presença de folículos pequenos) 
pode estar relacionado com o período de estiagem 
(seco), período este desfavorável para os animais, 
devido à baixa precipitação pluviométrica e com isso 
uma escassez de alimentos, desencadeando desta forma 
um retardo no restabelecimento da atividade ovariana 
cíclica com conseqüentes ovulações. 

De acordo com Roche et al. [6], o desenvolvimento 
folicular se restabelece precocemente no pós-parto de 
vacas leiteiras, principalmente naquelas de boa 
condição corporal ao parto. Butler [2], explica que a 
baixa disponibilidade de energia durante o BEN não 
somente suprime a secreção pulsátil de LH, mas 
também reduz a responsividade ovariana ao LH, 
impedindo a ocorrência de ovulação. Além disso, em 
uma das propriedades havia um grande número de 
novilhas, onde segundo Hafez & Hafez [7], antes que o 
sistema reprodutivo seja completamente funcional as 
novilhas apresentam ciclos curtos e cios sem ovulações 
(anovulatórios), podendo desta forma, justificar-se o 
grande número de animais com status ovariano 2 
(presença de folículos pequenos).

Na avaliação do ECC observou-se que o maior 
número de animais encontrou-se com o ECC entre 2,5 e 
3, com um percentual de 32,15 e 39,3%, 
respectivamente (Tabela 2). Ao avaliar o status
ovariano percebeu-se que mais de 50% dos animais 
encontravam-se na categoria 2, ou seja, ovário com 
presença de folículos pequenos, sem flutuação. Este 
resultado demonstra que o desempenho reprodutivo é 
bastante dependente dos níveis nutricionais a que são 
submetidos os animais. A perda de peso excessiva, no 
pós-parto ou no período da seca acarreta em sérios 
prejuízos, pois a vaca permanece longo tempo em 
anestro e a concepção não ocorre no período de 78 a 80 
dias pós-parto, como desejável, para um intervalo entre
partos ideal próximo de 12 meses. Segundo Murphy et 
al [8]  mesmo animais com bom ECC, uma vez entrem 
em BEN, há um comprometimento progressivo da 
atividade ovariana uma vez que a interferência do BEN 
sobre a liberação de LH comprometendo o 
desenvolvimento folicular e a atividade ovariana.

Na avaliação do status ovariano 26 fêmeas 
apresentaram tonicidade +, ou seja, 46,4% do total, 
enquanto que 28 animais (50%) apresentaram 
contratilidade ++ (Tabela 3). Nota-se que a maior 

porcentagem dos animais apresentou tônus uterino + e 
++, 19,62% e 56,6% respectivamente, e foram 
enquadrados principalmente com status ovariano na 
categoria 1 (pequeno, duro e liso, sem presença de 
folículos) e 2 (presença de folículos pequenos). De 
acordo com Carvalho et al. [9], a avaliação da 
tonicidade uterina pode indicar, indiretamente, a 
atividade ovariana. Consistência uterina flácida pode 
refletir baixa atividade ovariana, decorrente, 
principalmente, de acentuado balanço energético 
negativo e mobilização de reservas corporais, 
desencadeando desta forma um prejuízo na eficiência 
reprodutiva.

Desta forma, considerando os resultados obtidos, 
conclui-se que a perda de peso no pós-parto 
compromete a atividade ovariana dos animais, animais 
com classificação ovariana 1 e 2 apresentam tônus 
uterino com pouca contratilidade à flácido e novilhas 
apresentam maior comprometimento da condição 
ovariana que vacas.
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Tabela 1. Distribuição dos animais quanto ao status ovariano (ovário), em fazendas leiteiras situadas na micro-região de Garanhuns 
– PE.  
  Status ovariano (Ovário)                          n                                                           %
                       1                         11               19,6
                       2                         30               53,6
                       3                         11               19,6
                       4                          4                 7,1
                   Total                         56                100

Tabela 2. Distribuição entre o status ovariano (ovário) e o ECC, em fêmeas bovinas em fazendas leiteiras situadas na micro-região 
de Garanhuns – PE.

                                                     Escore de Condição CorporalStatus ovariano 
( Ovário)

2 % 2,5 % 3 % 3,5 % 4 %
1 2 3,57 4 7,14 3 5,36 2 3,57 - -
2 - 0 11 19,64 13 23,21 6 10,7 1 1,8
3 2 3,57 1 1,8 5 8,93 1 1,8 1 1,8
4 - 0 2 3,57 1 1,8 1 1,8 - 0

Total 4 7,14 18 32,15 22 39,3 10 17,87 2 3,58

Tabela 3- Distribuição entre o status ovariano (ovário) e o tônus uterino, em fêmeas bovinas em fazendas leiteiras situadas na micro-
região de Garanhuns – PE.

Tônus Uterino
Status Ovariano

(Ovário)
+ % ++ % +++ %

1 9 16,05 2 3,57 - -
2 15 26,8 15 26,8 - -
3 2 3,55 8 14,3 1 1,8
4 - - 3 5,36 1 1,8

Total 26 46,4 28 50 2 3,6

Figura 1: Animais selecionados para o estudo em três fazendas do agreste meridional pernambucano. 


