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INTRODUÇÃO

Dados da produção leiteira do Brasil mostram que 
em 2004 o Estado de Pernambuco produziu 398 
milhões de litros de leite, o que representou 14,7% da 
produção da Região Nordeste e 1,7% da produção 
nacional, essa produção colocou o Estado como 
segundo maior produtor da região Nordeste e 12º do 
Brasil [1].

O Agreste de Pernambuco é a região intermediária 
entre a Zona da Mata e o Sertão e é caracterizada por 
uma economia diversificada, com o cultivo de lavouras 
como milho, feijão e mandioca (entre outras), além da 
pecuária de leite e de corte.

A atividade leiteira é composta na sua maioria por 
pequenos e médios produtores, gerando uma produção 
diária de 980 mil litros de leite. Dados recentes revelam 
que nos últimos dois anos a produção leiteira dessa 
região cresceu 23%, representando 73% da produção 
leiteira do Estado de Pernambuco [1]. Esse crescimento 
reflete apenas o aumento no número de vacas 
ordenhadas e não o aumento da produtividade do 
rebanho, este fato faz com que o retorno econômico 
esteja muito aquém do potencial da atividade.

Vários são os fatores que interferem na 
produtividade e que transmitem a uma baixa eficiência 
reprodutiva causando menor produção de leite e de 
crias. Dentre os fatores, o manejo nutricional apresenta-
se como o mais limitante ou controlador da reprodução, 
pois a ingestão insuficiente de nutrientes pode afetar o 
desenvolvimento e a função dos órgãos reprodutivos, 
além de acarretar alterações do funcionamento do 
sistema endócrino envolvido com a reprodução [2].

Em situações de subnutrição, ocorre diminuição nos 
níveis de glicose sanguínea, promovendo alterações nos 
mecanismos neurais, endócrinos e metabólicos, 
inibindo as secreções de gonadotrofinas pela a hipófise 
e na produção de progesterona pelo corpo lúteo, 
comprometendo o desenvolvimento folicular e 
conseqüente a ovulação [2], desta forma, o escore de 
condição corporal é utilizado como uma forma 
subjetiva para determinação das reservas corporais, 
baseado na avaliação visual e palpação de áreas 

específicas tornando-se uma importante ferramenta de 
manejo reprodutivo.

Visando buscar alternativas para aumentar a 
produtividade e lucratividade na atividade leiteira da 
microrregião de Garanhuns o presente trabalho teve por 
objetivo avaliar a influência do escore de condição corporal 
sobre o status ovariano.

Material e métodos

O experimento foi conduzido em 3 (três) fazendas de 
criação comercial de bovinos de leite, nos municípios de 
Garanhuns, Saloá e São João, ambos localizados no 
Agreste Meridional do Estado de Pernambuco.

Foram utilizadas 50 fêmeas bovinas, mestiças (Holandês 
x Gir), sem complicações no parto e pós-parto. Os animais 
foram avaliados quanto ao escore de condição corporal 
(ECC) e classificados na escala de 1 a 5; sendo 1 (muito 
magra) e 5 (obesa) de acordo com Broster & Broster [3]

Os animais foram mantidos durante o período de 
experimento em regime de criação semi-extensivo, em 
pastagens de Brachiaria decumbens e o alimento 
concentrado foi fornecido de acordo com a produção 
leiteria, com água e sal mineral fornecidos ad libitum

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

A condição ovariana foi classificada 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).

Os dados foram analisados pelo programa estatístico 
SPSS 10.

Resultados e Discussão
Na avaliação ovariana observou-se que 12% dos animais 

apresentaram a categoria 1; 52% a categoria 2; 18% a 
categoria 3 e 18% a categoria 4. De acordo com estes 
dados pode-se observar que a maioria dos animais 



apresentava ovários com folículos pequenos sem 
flutuação. Este fato ocorreu devido ao longo período de 
estiagem o que interferiu na alimentação das fêmeas. 
Desta forma mesmo animais que apresentavam um bom 
ECC apresentaram ovários nas categorias 1, 2 e 3. 
Apenas nove vacas apresentaram corpo lúteo e foram 
classificadas na categoria 4 (Tabela 1). De acordo com 
Dominguez [4], os folículos são afetados pela condição 
corporal com conseqüente diminuição no número de 
folículos dominantes.

Durante o estudo observou-se que as vacas estavam 
perdendo peso o que denota um estado de balanço 
energético negativo que é um dos principais fatores que 
interferem sobre a reprodução. Lucy et al [5] 
demonstraram que o balanço energético no pós-parto 
está relacionado com o recrutamento de folículos e que 
vacas com balanço energético alto apresentavam menos 
folículos pequenos e uma maior quantidade de folículos 
medindo de 10 a 15 mm. Já Murphy et al [6] 
reportaram que novilhas alimentadas com uma dieta 
para perda de peso apresentaram folículos dominantes 
de menor tamanho que persistiam por poucos dias. Esta 
condição pode ter ocorrido com os animais deste 
experimento que apresentaram perda de peso e 
conseqüentemente apresentaram folículos pequenos 
que não atingiam uma dominância ou quando atingiam 
persistiam por pouco tempo. Uma vez que o balanço 
energético negativo interfere sobre a liberação do LH, 
responsável pelo crescimento folicular após o estágio 
de dominância, o maior número de vacas na categoria 
2, demonstra uma realidade vivida nas propriedades 
rurais do nordeste onde a grande maioria dos 
proprietários não se prepara para o período da estiagem 
o que leva os animais a perderem peso e comprometer 
a reprodução.
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Tabela 1. Condição ovariana de acordo com o escore de condição corporal de vacas mestiças (Holandês x Gir) na micro-região de 
Garanhuns – PE, 2008. 1; ovário pequeno, duro e liso, sem presença de folículos; 2; ovário com presença de folículos pequenos sem 
flutuação; 3; ovário com folículos de médios a grandes apresentando flutuação; 4; ovário com presença de corpo lúteo. 


