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INTRODUÇÃO
Nos sistemas extensivos de criação de gado de corte, tanto no Brasil como nos EUA,
observa-se que 50% das vacas encontram-se em anestro no início da estação de
monta (GASSER et al.;2003 , LUCY et al.,2001)
Esta alta taxa de anestro, associada à baixa eficiência na detecção de cios, entre as
vacas que estão ciclando, resulta em uma baixa taxa de serviço. É fundamental que o
programa de sincronização do estro tenha a capacidade de induzir ciclicidade nas
vacas em anestro, com aceitável taxa de concepção, para que apresente um custo –
beneficio favorável.
Alem do anestro pós parto e das falhas na detecção do cio, outros fatores como subnutrição, amamentação, e incidência de “ciclos curtos” estão diretamente ligados à
duração do período pós parto .
Neste artigo, objetivam-se abordar os aspectos fisiológicos destes fatores e os
possíveis benefícios da sincronização do estro com o emprego de progestágenos.

PERÍODO PÓS PARTO
Para um rebanho comercial obter máxima produtividade reprodutiva, o ideal seria cada
vaca produzir um bezerro por ano (THOMAS, 1992). Com um período de gestação de
aproximadamente 280 dias, as vacas devem conceber entre 80 e 85 dias pós parto.
Todavia, vacas no período pós parto apresentam anestro, e na maioria das vezes não
concebem no período esperado (YAVAS e WALTON, 2000b). Vale lembrar que o
período de gestação das fêmeas zebuínas é cerca de 10 dias mais longo do que o das
fêmeas bovinas taurinas.
Na maioria dos casos, o anestro é conseqüência de uma série de folículos dominantes
que falham em ovular devido a baixas concentrações de LH (ROCHE et al., 1992;
JOLLY et al., 1995)
Os mecanismos de controle do anestro pós parto envolvem uma complexa relação
entre hipotálamo, hipófise, ovários e útero. No pós parto, os estoques de LH e FSH da
hipófise anterior estão reduzidos devido ao “feedback” negativo do estradiol (E2) no
hipotálamo e das elevadas concentrações de progesterona (P4) no final da gestação
(NETT,1987).
Após o parto, com a remoção da unidade feto-placentária, as concentrações circulantes
de E2 e P4 decrescem dramaticamente, o que resulta na remoção do "feedback"
negativo e permite uma retomada gradual do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. (NETT
et al.,1988)
A liberação de FSH se restabelece rapidamente no período pós parto (NETT et
al.,1988; CROWE et al.,1998) de sorte que , dentro de duas semanas pós parto, o
padrão de crescimento folicular em ondas já pode ser detectado, com a ocorrência de
múltiplas ondas foliculares ocorrendo antes da primeira ovulação ( MURPHY et
al.,1990).
Ao contrário do FSH, as concentrações de LH estão baixas no pós parto imediato e o
retorno ao padrão secretório compatível com a ciclicidade ocorre de maneira gradual
BIOTECNOLOGIA DA REPRODUÇÃO EM BOVINOS (1O SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE REPRODUÇÃO ANIMAL APLICADA)

118

ED HOFFMANN MADUREIRA ET AL.

nos primeiros 30 dias pós parto . Entre os dias 15 e 30 pós parto a responsividade do
hipotálamo ao E2 é restabelecida (NETT et al.,1988).
O primeiro folículo dominante pode desenvolver-se completamente e ovular ou tornarse atrésico e ser substituído por um ou mais folículos dominantes subseqüentes ou
ainda continuar seu crescimento e tornar-se cístico ( STAGG et al.,1995 ; WILTBANK
et at.,2002).
A ovulação de um folículo dominante ocorre quando sua produção de E2 é suficiente
para estimular o pico pré-ovulatório de LH/FSH. A produção de E2, por sua vez, é
dependente da freqüência dos pulsos de LH (STAGG et al., 1995).
Recentes artigos sobre anestro pós parto podem ser consultados para revisão
(YAVAS; WALTON, 2002a ; WILTBANK et al.,2002 ; RHODES et al.,2003).

EFEITO DOS PROGESTÁGENOS SOBRE A RETOMADA DA ATIVIDADE CÍCLICA
PÓS PARTO
A exposição à progesterona, por períodos de 5 a 9 dias, pode induzir ciclicidade em
vacas em anestro. O tratamento com progesterona aumentou a secreção de LH
durante o período de exposição a este hormônio em vacas leiteiras (RHODES et
al.,2002) e de corte (GARCIA-WINDER et al.,1986) em anestro no pós parto. Roche et
al.(1981) reportaram que a secreção de LH aumenta durante as 72 h que se seguem à
suspensão do tratamento com progesterona em vacas em anestro.
De maneira bastante semelhante, a exposição aos progestágenos aumenta a secreção
de LH durante e após o tratamento em novilhas pré púberes ( ANDERSON et al.,1996 ;
HALL et al.,1997 ).
Day; Anderson (1998) propuseram que a exposição aos progestágenos reduz a
concentração de receptores de E2 no hipotálamo , amenizando o “feedback” negativo
sobre a liberação de GnRH , possibilitando aumento na secreção de LH.
Além dos efeitos dos progestágenos no eixo hipotálamo-hipofisário, outros são
descritos sobre os folículos ovarianos. As concentrações plasmática e intrafolicular de
estradiol e ainda o número de receptores de LH nos folículos pré ovulatórios foram
aumentados pela exposição aos progestágenos (GARCIA–WINDER et al.,1987;
INSKEEP et al.,1988) .
Com base nestas informações, Rhodes et al.(2003) registraram a hipótese de que o
tratamento com progestágenos estimula o desenvolvimento e a maturação de folículos
dominantes, em vacas em anestro, por aumentar a secreção de LH, estimular o
desenvolvimento de receptores de LH e a síntese de estradiol.

CICLOS ESTRAIS CURTOS
A indução da ovulação, por si só não restaura a competência reprodutiva.
Os folículos dominantes, que se desenvolvem precocemente no período pós parto,
possuem capacidade de ovular bem antes da retomada espontânea da ciclicidade, pois
uma única aplicação de GnRH induziu a ovulação em 100% das vacas tratadas durante
a fase de crescimento do folículo dominante (CROWE et al.,1993). Neste estudo, o
corpo lúteo (CL) formado após a ovulação induzida pelo GnRH teve uma curta duração
( aproximadamente 8 dias ) na maioria das vacas.
Os ciclos estrais curtos ocorrem com elevada freqüência após a primeira ovulação pós
parto, seja ela espontânea ( DAY et al.,1990 ) ou induzida por GnRH , estrógenos ou
gonadotrofinas ( DAY ,2004 ).
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Várias hipóteses foram formuladas para explicar a etiologia dos ciclos curtos e algumas
das principais conclusões podem ser registradas. O tamanho dos folículos ovulatórios
da primeira e segunda ovulações pós parto são semelhantes em vacas de corte
(PERRY et al., 1991; YAVAS et al. 1999) o que indica que o CL de curta duração, que
se segue à primeira ovulação, não é resultante da ovulação de um folículo menor. Os
ciclos curtos não são devidos a um CL predestinado a ter uma menor duração
(COPELIN et al.,1987), a um estímulo gonadotrófico inadequado (GARVERICK et al.
1988), reduzido número de receptores para LH no CL (SMITH et al., 1996), reduzida
função do CL ( HU et al.,1990; RUTTER et al.,1985), reduzida responsividade do CL ao
LH ( DUBY et al.,1985 ), ou aumentada responsividade do CL a PGF2 ( COPELIN et
al.,1989 ). Sugere-se que o CL de curta duração seja devido à luteólise prematura
(DUBY et al.,1985), envolvendo o útero (COPELIN et al.,1987).
Relata-se em estudos recentes que o endométrio libera PGF2 prematuramente o que
resulta em luteólise prematura (BUFORD et al.,1996; COPELIN et al.,1989;
GARVERICK et al.,1992; ZOLLERS et al.,1991) e que este mecanismo envolve a
liberação de ocitocina induzida pela amamentação (TROXEL; KESLER,1984; TROXEL
et al.,1984).
As concentrações de P4 muito baixas, que precedem a primeira ovulação pós parto,
resultam em um número menor de receptores para P4 e maiores de receptores para
ocitocina, nas células endometriais, favorecendo o estabelecimento precoce do
“feedback” positivo entre ocitocina e PGF2 (ZOLLERS et al. 1993). É bastante
provável que baixas concentrações pré ovulatórias de E2 também estejam envolvidas
no aumento do número de receptores endometriais para ocitocina, favorecendo a
ligação da ocitocina e a prematura liberação de PGF2 (MANN; LAMMING, 2000)

EFEITO DOS PROGESTÁGENOS NA PREVENÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CICLO
CURTO
A ocorrência de um ciclo curto, após a primeira ovulação pós parto , proporciona uma
elevação das concentrações plasmáticas de P4 por um período de aproximadamente 8
dias. A segunda ovulação pós-parto, ao contrário da primeira, é acompanhada de
manifestação do estro e de um ciclo estral sem alterações em sua duração. O mesmo
ocorre após um tratamento de curta duração com progesterona ou progestágeno.
No caso dos ciclos curtos, o tratamento com progesterona ou progestágeno é bastante
indicado pois prolonga a duração do CL que se forma após a interrupção da
administração dos progestágenos provavelmente por suprimir os receptores de
ocitocina no endométrio (PARKINSON et al. 1990). Vacas no período pós parto,
tratadas com norgestomet, também tiveram reduzido número de receptores para
ocitocina no endométrio (ZOLLERS et al. 1993).

EFEITO DA AMAMENTAÇÃO
A ausência dos pulsos de LH nas primeiras semanas após o parto é devida à depleção
dos estoques hipofisários de LH e isso independe da amamentação. Após a
recomposição dos estoques de LH, entre os dias 15 e 30 pós parto , a ausência dos
pulsos de LH passa a ser dependente da amamentação. O estímulo da amamentação
suprime a liberação pulsátil de LH por inibir os pulsos de GnRH hipotalâmico. O efeito
supressivo da amamentação é modulado pelos estrógenos ovarianos, ou seja,
aumenta a sensibilidade do sistema putativo gerador de pulsos de GnRH ao “feedback”
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negativo dos estrógenos ovarianos. O efeito supressivo da amamentação parece
influenciar a duração do período pós parto do momento em que os estoques de LH
hipofisário se recompõem até aproximadamente 45 dias pós parto. O desmame ou as
interrupções temporárias da amamentação possuem pouca influência sobre o intervalo
pós parto quando praticados fora desse período (para revisão, YAVAS e WALTON,
2000b).
Griffith; Williams (1996) identificaram que o olfato e a visão são os elementos de
reconhecimento materno, para o estabelecimento de uma relação da vaca com seu
próprio bezerro, responsável pela supressão da liberação de LH, mediada pela
amamentação, enquanto outros autores (STEVENSON et. al., 1994; VIKER et al 1993 )
sugeriram que os estímulos táteis na região inguinal, durante a amamentação ou
tentativa de amamentação, seriam responsáveis por essa supressão .
Durante a amamentação ou somente o contato inguinal, ocorre liberação de ocitocina
(STEVENSON et. al., 1994) que é liberada em concentrações mais elevadas em vacas
quando amamentam seu próprio bezerro do que em outras quando amamentam um
bezerro estranho (SILVEIRA et. al. 1993). A ocitocina estimula a liberação de PGF2
pelo endométrio, o que pode resultar em luteólise precoce e ciclo estral curto após a
primeira ovulação pós parto.
Peptídeos opióides endógenos são produzidos em resposta aos estímulos da
amamentação e parecem estar diretamente ligados à supressão da liberação de LH,
uma vez que estas endorfinas inibem a liberação de GnRH, diretamente nos neurônios
hipotalâmicos (LESHIN et. al., 1991) e a de LH, na hipófise anterior (CHAO et. al.,
1986).
Os glicocorticóides e a prolactina não parecem estar envolvidos no processo de
anovulação pós parto modulado pela amamentação (YAVAS; WALTON, 2000b).

EFEITO DOS PROGESTÁGENOS EM VACAS AMAMENTANDO
Os efeitos diretos dos progestágenos sobre o sistema opióide peptidérgico central em
vacas que estejam ou não amamentando, não são bem conhecidos e constituem-se
em interessante objeto de estudo na atualidade. Com base nos estudos realizados até
o momento, o emprego de tratamentos à base de progesterona ou progestágenos em
vacas amamentando se justifica por pelo menos dois motivos: a amamentação
proporciona um estímulo adicional, que aumenta a sensibilidade do hipotálamo aos
estrógenos, no momento em que ele apresenta, naturalmente, uma elevada
sensibilidade ao “feedback” negativo a esse hormônio, por conta do próprio período
pós parto . Os progestágenos reduzem a concentração de receptores de estradiol no
hipotálamo, o que atenua o “feedback” negativo do estrógeno sobre a liberação de
GnRH (ANDERSON; DAY, 1998).
O segundo motivo diz respeito ao fato da amamentação provocar a liberação de
ocitocina que estimula a síntese de PGF2 , produzindo luteólise prematura e portanto
ciclos estrais de curta duração. A progesterona e os progestágenos são capazes de
suprimir os receptores endometriais de ocitocina e bloquear o mecanismo que leva à
ocorrência de ciclos curtos como descrito acima.
A associação da interrupção temporária da amamentação aos tratamentos com
progestágenos pode ser vantajosa, em algumas circunstâncias, para proporcionar
indução de ciclicidade (BREUEL et. al, 1993), redução da incidência de ciclos curtos
(GARVERICK et. al., 1998) e incrementar taxas de prenhez após a inseminação
artificial (KISER et. al., 1980; MCVEY e WILLIAMS, 1989).
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EFEITO DA NUTRIÇÃO
O efeito da nutrição sobre a reprodução no período pós parto de vacas tem sido objeto
de vários artigos de revisão .(BUTLER; SMITH,1989; RANDEL,1990; SHORT;
ADAMS,1988 ).
A redução da ingestão de energia ou proteína bruta antes do parto ou mesmo após o
parto, reduz os estoques de gonadotrofinas hipofisárias e a responsividade da hipófise
ao GnRH exógeno, atrasa o restabelecimento da pulsatilidade adequada de LH,
prolongando a aciclicidade pós parto .(YAVAS , WALTON,2000a)
De maneira pratica, a avaliação do escore de condição corporal tem sido uma
ferramenta valiosa para refletir o “status” nutricional.
O escore de condição corporal ao parto foi positivamente correlacionado com o
desenvolvimento folicular precoce no período pós parto (RYAN et al.,1994), com o
estoque hipofisário de LH aos 30 dias pós parto (CONNOR et al.,1990), com as
concentrações circulantes de IGF1 , freqüência dos pulsos de LH e intervalo pós parto
após o desmame precoce (BISHOP et al.,1994).
É provável que durante o período pós parto precoce a subnutrição desencadeie uma
situação na qual o estrógeno seja inibitório à secreção hipotalâmica de GnRH
(SCHILLO , 1992). Imakawa et al.(1987) apresentaram uma clara evidência de que a
suplementação com dieta de baixa energia aumenta a sensibilidade do hipotálamo ao
“feedback” negativo do estradiol. Há , portanto, uma semelhança
entre as
conseqüências da subnutrição e da amamentação sobre a responsividade do
hipotálamo aos efeitos supressivos do estradiol, lembrando ainda , que os efeitos da
baixa condição corporal e da amamentação, podem ser cumulativos ( LUCY , 2003 ).
Não se pode esquecer que as interações entre nutrição e reprodução não se limitam
aos efeitos de balanço energético, condição corporal e suplementação de nutrientes
específicos, mas incluem abordagens de mecanismos fisiológicos celulares e
moleculares (para revisão, ARMSTRONG et al.,2003 ; LUCY,2003).

EFEITO DOS PROGESTÁGENOS EM ANIMAIS SUBNUTRIDOS
Como a progesterona pode atenuar o “feedback” negativo do estrógeno sobre o
hipotálamo, ela poderia ser útil no tratamento de vacas acíclicas com baixa condição
corporal.
Os efeitos da nutrição sobre a reprodução envolvem os chamados hormônios
metabólicos, entre os quais destacam-se a insulina, a leptina, o GH , o IGF1 e suas
proteínas ligadoras.
Há participação do estradiol (e provavelmente de outros hormônios esteróides) no
estímulo da secreção de insulina pelo pâncreas (MORIMOTO et al.,2001) e de IGF1
pelo fígado (RICHARDS et al.,1991).
Uma vez que estes hormônios metabólicos possuem efeito estimulatório sobre o
crescimento folicular e interagem com os hormônios ovarianos, tornam-se muito
interessantes os estudos do efeito dos progestágenos na secreção dos hormônios
metabólicos e sua conseqüência sobre o desempenho reprodutivo.
Antes de se recomendarem os progestágenos como um tratamento para vacas
acíclicas com baixa condição corporal, é essencial registrar que uma boa condição
corporal é pré-requisito para obtenção de bons resultados de prenhez.
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TRATAMENTOS COM PROGESTERONA/PROGESTÁGENOS
Nos tratamentos com progesterona ou progestágenos geralmente são empregados
acetato de melengestrol pela via oral , a progesterona e a medroxiprogesterona na
forma de dispositivos vaginais e o norgestomet em implantes auriculares.
De um modo geral , os progestágenos se ligam aos receptores de progesterona , mas
não possuem respostas biológicas idênticas (STANCZYK , 2003). A habilidade da
progesterona e do norgestomet de reprogramar o eixo hipotalálamo-hipofisário parece
ser maior do que a do MGA (PERRY et al.,2004) . Numa comparação direta entre os
dois progestágenos, Perry et al.,(2004 a ) concluíram que a progesterona é mais
eficiente para induzir a ovulação e eliminar a ocorrência de ciclos curtos do que o MGA.
De qualquer maneira , os implantes e dispositivos vaginais são apenas um dos
componentes necessários na composição do protocolo de sincronização do estro ou da
ovulação.
A exposição aos progestágenos , mesmo por curtos períodos de tempo ( 7 a 10 dias ),
na ausência de um CL pode resultar em reduzida fertilidade pela ocorrência de folículos
persistentes (AHMAD et al.,1996 ; AUSTIN et al.,1999). Portanto , é necessário induzir
a atresia ou a ovulação do folículo dominante presente no ovário, no momento da
colocação do implante , o que pode ser obtido pela administração de estradiol ou
GnRH (BO et al.,2003 ). A duração da fase progestacional depende do hormônio
aplicado para sincronizar a emergência da onda folicular. Assim, os implantes devem
permanecer por 7 ou 8 dias quando se empregam o GnRH, o benzoato de estradiol ou
o 17- -estradiol e por 9 ou 10 dias quando se emprega o valerato de estradiol. A
retirada dos implantes e a aplicação de PGF2
asseguram a interrupção da fase
progestacional, proporcionando ao folículo dominante um ambiente hormonal favorável
à maturação folicular final. Com objetivo de se diminuir variação no momento da
ovulação , recomenda-se a aplicação de 1 mg de benzoato de estradiol 24 horas após
a retirada do implante ou de GnRH ( 100 µg de gonadorelina ou 10 µg de acetato de
buserelina ) 36 a 48 horas após a retirada do implante . Em ambos os casos, a
inseminação artificial em tempo fixo (IATF) deve ser realizada cerca de 54 a 56 horas
após a retirada do implante (mais especificamente 30 h após a aplicação de benzoato
de estradiol ou 16 h após a aplicação de GnRH ).
A aplicação de 300 a 400 UI de eCG no momento da retirada do implante , vem sendo
estudada por vários autores .
Os folículos dominantes no período pós parto são menores que os ovulatórios que
precedem os ciclos curtos ou normais, o que significa que os folículos dominantes não
ovulatórios no pós parto sofrem atresia antes de atingirem o tamanho ótimo para
ovulação (MURPHY et al.,1990 ; YAVAS et al.,1999).
O eCG possui a capacidade de se ligar tanto aos receptores de LH quanto do FSH
(MURPHY e MARTINUK , 1999) e pode ser importante para incrementar o
crescimento final do folículo dominante e estimular a síntese de estradiol.
Cavalieri et al.(1997) observaram um incremento no grau de sincronização com
redução significativa da variação no tempo para o pico pré-ovulatório de LH e
ovulação, quando administraram 400 UI de eCG na retirada do implante de
norgestomet.
O eCG pode ser útil em vacas de corte amamentando, com baixa condição corporal
(ROCHE et al.,1992) ou vacas tratadas precocemente no período pós parto
(ROSSA,2002) ou com alta incidência de anestro (BÓ et. al.,2003) mas pode ser
desnecessário em vacas ciclando ou com boa condição corporal (KASTELIC et
al.,1999).
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Na prática, temos seguido uma classificação de escore ovariano (tab.1) , avaliado por
palpação retal, no momento da colocação do implante/dispositivo e isto possibilita a
aplicação de eCG somente nas vacas com escores 2 e 3 , proporcionando
siguinificativa redução de custo.
Tabela 1. Escores de condição ovariana
Escore ovariano
1

2

3

Características
Fêmeas ciclando, ovários com comprimento
acima de 30mm, macios, presença de CL, ou
útero com turgidez acentuada, denotando a
presença de folículos grandes (> 10mm),
estrógeno-ativos.
Fêmeas que possuem ovários com
comprimento entre 15-30 mm, ausência de
CL e de turgidez no útero. Incluem-se nesta
categoria fêmeas cujos folículos atingem a
fase de dominância (≥ 8,5mm), mas não
ovulam
Fêmeas que possuem ovários pequenos,
duros e lisos. Nesta categoria são incluídas
fêmeas cujos folículos não chegam até a
divergência.

**Folículos maiores do que 20 mm, na ausência de corpo lúteo e que persistem por
mais do que 10 dias são considerados Cistos.
A IATF tem a grande vantagem de proporcionar uma alta taxa de serviços e eliminar a
necessidade de detecção de cio. De um modo geral, nosso grupo de pesquisa vem
obtendo taxas de prenhez em torno de 45 a 67 % na IATF com emprego de
progesterona/progestágeno, tanto em vacas e novilhas zebuínas ou cruzadas, como
em taurinas ( em menor escala ) ( BARUSELLI et al.,2004 ) .
Em recente estudo, Barreto et al. (2004) testaram a reutilização dos implantes de
Crestar, sincronizando-se a emergência da onda folicular com valerato ou benzoato de
estradiol, em vacas amamentando da raça nelore. Não houve efeito da interação entre
tipo de implante e tipo de éster de estradiol sobre a taxa de prenhez na IATF. As taxas
de prenhez na IATF também não diferiram entre animais que receberam implante novo
ou reutilizado (48,3 vs 48,7%), nem entre os que receberam valerato ou benzoato de
estradiol (49,5 vs 47,5%).
Em outro experimento, vacas da raça nelore amamentando, suplementadas com
caroço de algodão, apresentaram taxa de prenhez na IATF, semelhante à das vacas
que receberam dieta controle, após tratamento de sincronização da ovulação com
Crestar (65 vs 61%). A taxa de prenhez após 60 dias de estação de monta para ambos
os grupos foi de 93% (dados não publicados)

CONCLUSÕES
O emprego da sincronização dos estros com progestágenos possui a capacidade de
induzir ciclicidade em vacas de corte amamentando e em anestro, reduz a incidência
dos ciclos curtos, proporciona alto grau de sincronização da ovulação e IATF com taxas
de prenhez bastante atraentes.
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A associação com eCG deve ser a opção de escolha quando se tratam vacas com
condição corporal menor do que 5 ( escala de 1 a 9 ) , intervalo pós parto menor do que
50 dias ou sempre que se detectar o anestro.
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