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ANESTRO PÓS-PARTO EM BOVINOS: A SUPLEMENTAÇÃO COM ÓLEOS
VEGETAIS PODE SER ÚTIL PARA ENCURTÁ-LO?
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INTRODUÇÃO
O Brasil, atualmente um dos maiores produtores de carne bovina, possui o maior
rebanho comercial do mundo. Entretanto, o potencial para produção de carne ainda
tem muito a ser explorado. A cadeia produtiva da carne tem carência de pessoal
qualificado. Assim, ainda hoje, deficiências básicas de manejo limitam a produção em
maior escala. No sistema extensivo de criação de gado de corte nos Estados Unidos,
da mesma forma que no Brasil observa-se que 50% das vacas estão em anestro no
início da estação de monta (Gasser et al., 2003; Lucy et al., 2001). Em vacas de corte,
a duração do anestro pós-parto (pp) é afetada por vários fatores incluindo: a nutrição,
baixa condição corporal (Hess et al. 2005); a amamentação (Wettemann et al. 2003);
incidência de “ciclos curtos” (Madureira et al., 2004), o número de parições e outros
(Yavas e Walton, 2000b).
ANESTRO PÓS-PARTO EM VACAS DE CORTE
Para um rebanho comercial obter máxima produtividade, o ideal seria cada vaca
produzir um bezerro por ano (Baruselli et al. 2001). Com um período de gestação de
290 dias, as vacas zebuínas têm que estar prênhes no máximo em 75 dias pp para que
o IEP seja de 12 meses. Todavia, na maioria das vezes estas entram em anestro e não
concebem neste período (Yavas e Walton, 2000). A presença de ovários pequenos,
com ausência de corpo lúteo, é um sinal que caracteriza o anestro pp (Wiltbank et al.
2002).
Os mecanismos de controle do anestro pp envolvem uma complexa relação entre
hipotálamo, hipófise, ovários e útero (Nett, 1987). A produção de grandes quantidades
de esteróides placentários, especialmente o estradiol e a P4, durante a fase final de
gestação, tem forte efeito negativo sobre o hipotálamo o que resulta em baixa liberação
de GnRH (Short et al. 1990). Entre 15 e 30 dias pp, os receptores de E2 na hipófise se
restabelecem, normalizando a responsividade do hipotálamo ao E2 (Nett et al. 1988).
Assim, no pp, os estoques de LH e FSH da hipófise anterior estão reduzidos devido ao
“feedback” negativo que o E2 e a P4 exercem no hipotálamo no final da gestação.
Entretanto, após o parto, as concentrações de FSH aumentam rapidamente o que
permite o recrutamento e a seleção do folículo dominante (Williams, 1990; Wettemann
et al. 2003). Este folículo só irá ovular quando houver restabelecimento da freqüência
dos pulsos de LH (Mihm, 1999). Normalmente, 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). Decorridos cerca de 30 dias pp, há aumento das
descargas de GnRH e, conseqüentemente, de pulsos de LH (Garcia-Winder et al.
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1986). O aumento da amplitude dos pulsos de LH faz com que os folículos passem a
dominantes e secretem grandes quantidades de E2 ativando o “feedback” positivo no
hipotálamo.
A hipófise, de vacas em anestro, apresenta concentrações de gonadotrofinas
semelhantes à de vacas cíclicas aproximadamente 30 dias pp, respondendo
normalmente ao GnRH exógeno. Assim, pesquisadores estão concentrando esforços
para identificar sinais metabólicos e endócrinos que influenciam os mecanismos
centrais que atuam sobre a secreção de LH (Lucy, 2003; Wettemann et al. 2003).

CONDIÇÃO CORPORAL BOVINA E DURAÇÃO DO ANESTRO
A condição corporal, método de avaliação das reservas corporais de gordura
subcutânea e massa muscular, em bovinos de corte ou leite é eficaz e comum entre
técnicos e produtores, sendo uma forma prática de avaliação da condição do animal.
Fêmeas de corte devem ser manejadas para parir com uma adequada condição
corporal e alimentadas com a finalidade de minimizar as perdas de reservas corporais
durante o início da lactação (Hess et al. 2005). O balanço energético negativo que
ocorre no pp reduz a disponibilidade de glicose e aumenta a mobilização de colesterol
e triglicerídeos gerando energia (Grimard et al. 1995; Guedon et al. 1999).
Connor et al. (1990) correlacionaram positivamente a boa condição corporal com a
disponibilidade de LH até os 30 dias pp e Ryan et al. (1994), seguindo a mesma linha
de pesquisa, com aumento na freqüência de pulsos de LH. Crowe et al. (1993)
relataram que vacas de corte em boa condição corporal possuem um intervalo “partoprimeira ovulação” entre 27 e 37 dias pp. Vacas de corte, com condição corporal ruim,
costumam ovular entre 60 e 120 dias pp (Stagg et al. 1995). Para Grimard et al. (1995)
e Guedon et al. (1999) as vacas primíparas, por ainda estarem em crescimento,
apresentam menor amplitude de pulsos de LH no pp e o período de anestro prolongase por 1 a 4 semanas se comparado ao de vacas multíparas.
Vacas com comprometimento nutricional parecem mais sensíveis aos efeitos de
“feedback” negativo do E2 (Wettemann et al. 2003), permanecendo acíclicas por 100
dias (Williams, 1990) ou mais em decorrência da baixa amplitude e freqüência da
secreção de LH (Schillo, 1992).
SUPLEMENTAÇÃO PRÉ-PARTO E PÓS-PARTO
O uso de suplementação pré e pp pode resultar em menor período anovulatório pp.
Bellows et al. (2001), ao suplementarem no período pré-parto vacas de primeira cria
com diferentes sementes oleaginosas, observaram maior taxa de gestação nos animais
tratados (91,7 vs. 79%). Este mesmo grupo, em um segundo experimento, forneceu
dieta com semente de girassol e o controle com 6,5 e 2,2% de gordura
respectivamente, por 68 dias no pré-parto, entretanto a taxa de prenhez subseqüente
foi semelhante. Após estimativa da quantidade e qualidade da forrageira disponível,
concluiu-se que a ausência de efeito, no segundo experimento pela alta qualidade e a
abundância de forrageira disponível, que mascarou qualquer possível efeito da
suplementação.
Wehrman et al. (1991) suplementaram vacas paridas, ECC=4, com caroço de algodão
e observaram um aumento de até 18% no número de vacas que estavam ciclando,
quando se iniciou a estação de monta, 30 dias após o início do período de
suplementação. A resposta foi mais evidente quando as condições experimentais
O

BIOTECNOLOGIA DA REPRODUÇÃO EM BOVINOS (2 SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE REPRODUÇÃO ANIMAL A PLICADA)

65

Ed Hoffmann Madureira et al.

resultaram em perda de condição corporal, durante o período pp, à despeito da
suplementação.
No período pp, ocorre um declínio nos teores séricos de GH e segundo Thomas et al.
(1997) o consumo de gordura é capaz de evitá-lo. Não se sabe ao certo a importância
deste efeito sobre os incrementos reprodutivos que se observam, mas vale lembrar que
os receptores para o hormônio de crescimento são abundantes no corpo lúteo (Lucy et
al. 1993). O uso de suplementação com grão de arroz, 5,2% de E.E. na dieta
experimental e 3,7% de E.E na dieta controle, por 50 dias pós- parto mostrou
tendência a melhorar a taxa de prenhez nos animais do tratamento com gordura (De
Fries et al. 1998). Gong, (2002) demonstrou que o uso de dietas que aumentam a
insulina circulante, em vacas leiteiras em início de lactação, pode adiantar a primeira
ovulação, pp, e aumentar a taxa de concepção no primeiro serviço. Entretanto, para
alguns autores a suplementação energética, no período pp, mostrou-se muito
dispendiosa e muitas vezes ineficaz para estimular a ciclicidade e com isso, reduzir o
intervalo entre partos. Filley et al. (2000), forneceram 0,23kg/d de gordura protegida
para novilhas, com ECC=5, durante 30 dias após o parto e não encontraram diferença
na taxa de prenhez, nem no número de dias para o primeiro serviço. Grant et al. (2003)
ao fornecerem suplementação com altas quantidades, de ácido linolêico na forma de
sementes cártamo durante o pp de vacas de corte, observaram aumento no metabólito
da PGF do dia 25 ao dia 80 pp e tendência à diminuição na taxa de concepção ao
primeiro serviço.
O efeito benéfico da suplementação de lipídeos sobre a reprodução, em geral, não
parece estar associado simplesmente a um aumento do consumo energético. Pode
haver um efeito extracalórico da gordura, mais especificamente de certos ácidos
graxos, na reprodução (Grummer, 2004). Os principais metabólitos que indicam a
variação no metabolismo lipídico são colesterol total, triglicerídeos e lipoproteínas de
baixa e alta densidade (Mancio et al. 1999). Na busca por respostas, que sinalizem a
modulação da capacidade reprodutiva pela nutrição, a insulina é um dos hormônios
metabólicos que chama grande atenção (Hess et al. 2005).
A indisponibilidade de glicose reduz a liberação de GnRH hipotalâmico (Wetteman et
al. 2003). A associação de glicose e insulina estimulou a liberação de GnRH
hipotalâmico (Arias et al. 1992). O aumento da insulina, associado ao decréscimo de
GH, é uma relação importante para avaliar o impacto nutricional sobre a reprodução
(Hawkins et al. 2000). A relação funcional entre a insulina e o GH, no que diz respeito à
reprodução, parece ser de natureza anabólica. A via somatotrófica parece estar
relacionada em mediar o status metabólico centralmente. Segundo Lucy et al. (1999),
os folículos ovarianos não possuem receptores para GH apesar deste atuar
diretamente sobre as células luteínicas. O GH interage com a insulina para controlar a
produção hepática de IGF-I (Molento et al. 2002). Vacas em anestro pp, com restrição
energética, não apresentaram aumento nas concentrações de IGF-I, diferentemente de
animais que haviam voltado a ciclar (Roberts et al. 1997). Hess et al. (2005) concluíram
que independentemente da origem deste hormônio, este age positivamente no eixo
hipotálamo-hipófise-ovariano.
Williams e Stanko, (1999) demonstraram que o uso de óleo vegetal poliinsaturado
aumentou a concentração de insulina e GH no soro de vacas leiteiras e de corte.
Bottger et al. (2002), em novilhas de corte primíparas, suplementadas com semente
oleoginosa, contendo alta quantidade de ácido olêico ou linolêico, não encontraram
efeito sobre a concentração de glicose, ácidos graxos não esterificados (AGNE), GH,
IGF-I, insulina, e proteínas ligadas ao IGF-I. Da mesma forma, Bellows et al. (2001)
relataram que as concentrações de IGF-I, glicose, AGNE eram semelhantes entre os
animais que receberam ou não suplementação, ao alimentarem fêmeas de corte
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primíparas, com sementes de girassol no período pré-parto. Staples et al. (1998) ao
revisarem a suplementação de gordura em vacas leiteiras encontraram vários trabalhos
que relatavam baixa concentração de insulina em animais suplementados com gordura.
Foi relatado que os AGNE normalmente encontram-se aumentados em vacas
suplementadas com gordura, entretanto, a concentração de glicose raramente é
influenciada pela adição de gordura à dieta. A ingestão de óleos vegetais aumenta a
concentração basal de insulina, este hormônio pode mediar os efeitos sobre a dinâmica
folicular, diretamente em seus próprios receptores (Thomas e Williams, 1996), ou
indiretamente, pela modulação da produção de IGF-1 nas células da granulosa
(Yoshimura et al. 1994).
As células luteínicas ovarianas utilizam o colesterol como precursor para a síntese de
progesterona, através de um “pool” de lipoproteínas (Williams e Stanko, 1999). A
adição de gordura à dieta aumenta os teores circulantes de colesterol (Staples et al.
1998) e progesterona (Lammoglia et al. 2000; Ahmadzadeh, 2004) assim como o
tempo de vida do corpo lúteo induzido em bovinos (Williams e Stanko, 1999) e
possivelmente melhorar a fertilidade (Ahmadzadeh, 2004). As dietas para fêmeas
bovinas, com adição de gordura acima do recomendado alteram o metabolismo dos
lipídios, aumentando o nível de colesterol plasmático, disponibilizando maior
quantidade de precursores para a esteroidogênese ovariana (Williams, 1989). Segundo
Bao et al. (1995), dietas com elevado teor de lipídeos aumentam as concentrações
séricas da lipoproteína de alta densidade (HDL) que estimula: a produção de IGF-1
pelas células luteínicas e da granulosa, e ainda talvez possam interferir na função
ovariana cíclica por alterar a quantidade do principal substrato (HDL) para síntese de
esteróides ovarianos (Grummer e Carrol, 1988). O aumento da concentração de
colesterol, proveniente da suplementação com gordura pode ainda reduzir sua taxa de
“clearence” sanguínea (Williams e Stanko, 2000) assim como a utilização celular.
As melhores respostas relacionadas à dinâmica folicular foram atingidas pela
administração de óleos vegetais que são ricos em ácido linolêico. Muñoz-Gutiérrez
(2002), ao estudar a foliculogenese e a expressão da aromatase em ovelhas,
observaram que os suplementos energéticos modificaram o recrutamento (2-3 mm e 34 mm) e a seleção de folículos (>6 mm), entretanto tais autores não relataram relação
entre os suplementos (glicose, glucosamina ou lupus) e a concentração de FSH.
Em vacas leiteiras lactantes, o retorno ao padrão normal de secreção de FSH, logo
após o parto, não foi considerado fator limitante (Gong et al. 2002). Alterações severas
e prolongadas no padrão nutricional podem alterar o pulso de LH em bovinos,
entretanto, alterações por curtos períodos não afetam a secreção pulsátil de LH
(Boland et al. 2001). Alterações nutricionais apresentam um efeito direto sobre a
foliculogênese (Muñoz-Gutiérrez, 2002).
A adição de gordura à dieta estimula o crescimento programado do folículo préovulatório, aumenta a quantidade de folículos e aumenta o tamanho do folículo préovulatório (Mattos et al. 2000). A ovulação de folículos maiores pode levar à formação
de corpo lúteo de maior tamanho com capacidade esteiroidogênica aumentada.
Lammoglia et al. (1996) verificaram que o número de folículos classificados como
grandes ( 8 mm) também aumentou quando vacas Brahman foram suplementadas
com farelo de arroz no pp. Mancio et al. (1999), demonstraram correlação positiva entre
as concentrações de progesterona, HDL e colesterol ao utilizarem dietas hiperlipídicas.
O uso de gordura na dieta normalmente aumenta o tamanho do folículo dominante.
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. Entretanto, antes de se recomendar o uso de progestágenos é essencial
entender que uma boa condição corporal é pré-requisito para um menor anestro pp.
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Com a finalidade de testar a suplementação com óleos vegetais no desempenho
reprodutivo de vacas Nelore submetidas ao programa de IATF, foi realizado um
experimento com 200 vacas Nelore, recém paridas. Estes animais foram divididos em
dois grupos, o primeiro suplementado apenas com caroço de algodão, o segundo foi
suplementado com grão de milho moído associado ao farelo de algodão.
Respectivamente, a quantidade diária de lipídeos fornecida foi 175g e 40g, as
quantidades de proteína bruta e nutrientes digestíveis totais fornecidas diariamente
foram semelhantes. Todas as vacas foram sincronizadas com emprego de
progestágeno 12 dias antes do início da estação de monta. Para sincronização dos
animais foi utilizado implante auricular contendo 3 mg de norgestomet e aplicada uma
injeção (im) de 5 mg de valerato de estradiol + 3 mg de norgestomet (Crestar®). Na
retirada do implante, após 10 dias, estes animais foram novamente divididos em dois
grupos para administração ou não de 500 UI de eCG. Vinte e quatro horas após a
retirada do implante foi aplicado benzoato de estradiol (1mg) em todos os animais,
sendo realizada a IATF 54 h após a retirada do implante. A taxa de prênhes e a
concentração de progesterona plasmática foram estatisticamente semelhantes entre os
grupos. Entretanto, a taxa de prenhez encontrada na IATF foi de aproximadamente
65%, um valor extremamente interessante quando comparado aos índices nacionais.
Desta forma, o possível efeito extracalórico da gordura, mais especificamente de certos
ácidos graxos, na reprodução não foi evidenciado por este experimento.
Aparentemente a ausência de efeito foi resultado da boa condição corporal dos
animais, qualidade do concentrado oferecido assim como pela abundância de
forrageira disponível. Devemos lembrar que a quantidade de concentrado fornecido era
capaz de elevar o teor de proteína diária fornecido aos animais em quantidades
adequadas para viabilizar a ingestão adequada de matéria seca sugerindo que um
possível efeito extracalórico da gordura sobre a reprodução pode ter sido mascarado
pelas boas condições encontradas.
Além dos efeitos nutricionais sobre o anestro pós-parto e a taxa de prenhez, vale
lembrar que estes também sofrem influência da amamentação e ainda dos “ciclos
curtos” maiores detalhes sobre a influencia destes fatores sobre o anestro pós-parto
podem ser encontrados em Madureira et al. 2004.

CONCLUSÃO
Vários fatores atuam sobre o anestro pp e que para a melhor eficiência reprodutiva do
rebanho nacional deve-se observar a condição nutricional dessas fêmeas, assim como
o sistema de amamentação ao qual este animal está submetido. Nutrição e
amamentação são fatores limitantes à reprodução atuando conjuntamente. Os
mecanismos endógenos pelos quais a nutrição e a amamentação retardam a atividade
reprodutiva em bovinos estão sendo estudados, desta forma, no futuro serão
descobertas ferramentas que auxiliem na redução do impacto do período de anestro
sobre o desempenho reprodutivo. Programas de IATF associados à suplementação
estratégica podem aumentar a taxa de prenhez e diminuir o intervalo entre partos.
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