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ABSTRACT

Background: Reproductive efficiency is one of the most important characteristics for beef cattle. Bos indicus cattle have
longer periods of postpartum anestrus, which contributes to poorer reproductive efficiency of zebu cows when compared with
that of Bos taurus, this facts are particular relevant in primiparous cows. These challenges are more important in primiparous
cows in pasture management systems because the intake of nutrients during the postpartum period is not sufficient to meet
requirements for growth as well as lactation. The objectives of this study were to evaluate the days postpartum at conception
and the pregnancy rate at the end of a 90 days breeding season in primiparous and multiparous cows.
Materials, Methods & Results: The study was conducted at the Experimental Farm of the Capim Branco, Federal University
of Uberlandia, in the breeding season of 2009/2010. It was used 14 primiparous and 84 multiparous Nelore cows. The females
were treated with the following protocol. On Day 0, all cows received an intravaginal device containing 1.9 g progesterone
(CIDR®) and 1.0 mg, i.m. of estradiol cypionate (ECP ®). On Day 7 the cows received 12.5 mg, i.m. dinoprost tromethamine
(Lutalyse®). On Day 9, the intravaginal devices were removed, and calves were temporally weaned. On Day 11 (48 h after
intravaginal device withdrawal), all cows were inseminated and calves reunited with their dams immediately after insemination.
All cows that returned to estrus before pregnancy diagnosis were re-inseminated 12 h after estrous detection. Pregnancy
diagnosis was performed by transrectal ultrasonography 30 days after TAI, confirmed 60 days after the end of breeding season.
The pregnancy rate at end of the breeding season was calculated by dividing the number of pregnant cows heifers by the
number of cows used in the breeding season. The pregnancy rate at end of the breeding season were analyzed by logistic
regression, and the number of days postpartum at conception were analyzed by general linear model, using a model that
includes the effect of animal category. Differences were considered significant when P < 0.05. The animal category did not
affect (P > 0.05) the number of days postpartum at conception. However, the animal category had effects (P < 0.001) on
pregnancy rate at end of breeding season. During the breeding season 42.90% (6/14) of the primiparous cows became
pregnant, compared to 88.1% (74/84) of the multiparous cows.
Discussion: The pregnancy rate at the end of a 90 days breeding season was affected by animal category, which may indicate
that heifers need more nutritional and management attention, to not have their reproductive efficiency compromised. The low
pregnancy rate at the end of a 90 days breeding season detected in primiparous cows was probably because of the intake of
nutrients during the postpartum period that was not sufficient to meet requirements for growth, lactation and reproduction in
this animal category. The days postpartum at conception were not affected by the animal category, probably due to the
utilization of ovulation synchronization protocols that induces cyclicity and allowed anestrous cows to be inseminated.

Keywords: breeding season, age at first calving, pregnancy rate, days postpartum.

Descritores: estação de monta, idade ao primeiro parto, taxa de prenhez, dias pós-parto.
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INTRODUÇÃO

A necessidade de se aumentar a eficiência
produtiva em rebanhos de corte passa por questões
como aumento das taxas de natalidade e desmame,
diminuição da idade ao primeiro parto e da idade ao
abate [1], visando um produto de qualidade a cada
ano.

No Brasil, as baixas taxas de natalidade são
conseqüências, fundamentalmente, do prolongado
anestro pós-parto, fenômeno de especial relevância
nas vacas de primeira cria. Além disso, a idade a pri-
meira cobertura em bovinos de corte é uma variável
que afeta produtividade dos sistemas de cria, uma
vez que reduz o número de novilhas em recria [8] e
aumenta a produtividade da vaca [2].

Para reduzir o intervalo do parto ao primeiro
cio, tanto multíparas como primíparas tem de estar
com condições corporais de moderada a boa, no iní-
cio da estação de monta, entretanto, após o parto,
existe pouco tempo para ganho de condição corpo-
ral antes da vaca entrar na próxima estação de mon-
ta. A maioria das vacas tem 60 a 80 dias entre o parto
e o início da estação. Com isso, os dois últimos me-
ses que antecedem o parto são de vital importância
para a recuperação da atividade reprodutiva [14].

A habilidade da novilha para conceber cedo
na estação de monta, está relacionada com seu ma-
nejo nutricional pós-desmama, sendo um reflexo da
harmonia entre genótipo e ambiente [9]. O primeiro
intervalo de partos, sempre mais longo, é conseqü-
ência destas características; quanto mais jovem a
novilha entrar em gestação e parir, maior deve ser o
cuidado com o manejo geral da mesma.

Considerando a importância desses fatores
este estudo teve como objetivo avaliar o desempe-

nho reprodutivo de vacas de corte primíparas e
multíparas durante uma estação de monta de 90 dias.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizadas 14 vacas primíparas e 84
multíparas do rebanho de corte pertencente à Fazen-
da Experimental do Capim Branco, da Universidade
Federal de Uberlândia durante a estação de monta de
2009/2010. O rebanho possui aproximadamente 120
matrizes Nelore, mantidas a pasto de Brachiaria
decumbens, recebendo sal mineral ad libitum. Os
animais são vacinados anualmente contra raiva,
clostridioses, febre aftosa, leptospirose e paratifo. As
fêmeas vacinadas entre três e oito meses contra
brucelose são examinadas anualmente para brucelose,
tuberculose e leptospirose.

Os lotes de vacas inseminadas foram forma-
dos de acordo com os dias pós-parto. Aquelas com
mais de 30 dias pós-parto foram submetidas ao exa-
me ultrassonográfico1 e classificadas pela presença
ou ausência de corpo lúteo. As fêmeas foram trata-
das com o seguinte protocolo (Figura 1). No dia 0 foi
inserido um dispositivo intravaginal de progesterona
(CIDR®²) associado à injeção de 1,0 mg de cipionato
de estradiol (ECP®³); no dia 07 foi realizada a apli-
cação de 12,5 mg de dinoprost trometamina
(Lutalyse®4); no dia 09 foi feita a retirada do CIDR®,
a injeção de 1,0 mg de ECP® e ainda a remoção de
bezerros; no dia 11 finalmente foi realizada a IATF e
os bezerros retornaram para as vacas. Todas as
primíparas e multíparas que retornaram ao cio antes
do diagnóstico de gestação foram re – inseminadas
12 horas após a detecção.

Dispositivo com 1,9 g de Progesterona

Dinoprost 
Trometamina

12,5 mg

Dia 7Dia 0

ECP 1,0mg

Dia 9

ECP 1,0mg

48 h IATF

Figura 1. Descrição do protocolo (ECP - cipionato de estradiol; RB - remoção dos bezerros; IATF -
inseminação artificial em tempo fixo).
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O escore de condição corporal das vacas foi
avaliado no início do tratamento, sendo incluídas no
protocolo aquelas acima de 2,50 (1= muito magra,
5= muito gorda) [3]. Foram utilizadas doses de sê-
men de um único touro, também da raça Nelore.

Vinte e oito dias após a inseminação dos lo-
tes sincronizados foi realizado o diagnóstico de ges-
tação por ultrassonografia e as vacas vazias foram
re-sincronizadas. Dois meses após o final da EM o
diagnóstico de gestação de todas as vacas foi re-con-
firmado por palpação retal.

A taxa de gestação ao final da estação de
monta foi analisada por regressão logística, e o nú-
mero de dias pós-parto na concepção por análise de
variância, incluindo-se nos modelos os efeitos da
categoria animal.

RESULTADOS

Durante todo o período de estação de monta
(90 dias), das 14 primíparas, seis (42,90%) ficaram
gestantes (Tabela 1). Já nas multíparas, das 84 vacas,
74 (88,1%) ficaram gestantes, concluindo que a ca-
tegoria animal afetou a taxa de gestação (P < 0,001).

As 14 primíparas e as 84 multíparas analisa-
das obtiveram 72,79 ± 24,50 e 73,46 ± 24, 50 dias
pós-parto na concepção. Neste trabalho a categoria
animal não afetou (P > 0,05) o número de dias pós-
parto na concepção (Tabela 1), provavelmente devi-
do ao uso dos protocolos de sincronização da ovula-
ção, que favoreceu a indução da ciclicidade permi-
tindo que vacas em anestro fossem inseminadas.

Categoria Animal
(n) Dias Pós-parto na Concepção (d) Taxa de Gestação ao Final da

Estação de Monta (%)

Multípara (84) 73,46 ± 28,04 88,10

Primípara (14) 72,79 ± 24,50 42,90

Valor de P 0,932 0,0001

Tabela 1. Dias pós-parto na concepção e taxa de gestação ao final da estação de monta de acordo com a categoria
animal.

DISCUSSÃO

A taxa de gestação das multíparas foi superi-
or a das primíparas, sendo 79,9% e 37,7% respecti-
vamente [13]. A taxa de gestação em primíparas foi
inferior às multíparas devido, provavelmente ao fato
dessa categoria animal ser mais exigente em relação
ao manejo, já que necessitam de maior atenção quan-
to aos requerimentos nutricionais, pois precisam de
maior ingestão de energia para atender as necessida-
des de crescimento, lactação e reprodução [11]. Ou-
tro fator importante é a variação do escore corporal e
do peso do animal, durante a estação de monta que
influencia a retomada da atividade cíclica ovariana e
a taxa de concepção [12].

A duração do anestro pós-parto é afetada por
diversos fatores, como a nutrição, a amamentação, a
condição corporal e a idade [10]. Com isso, melho-
res condições nutricionais resultam em altas taxas de
prenhez em vacas primíparas [4,5].

Os dias pós-parto na concepção não foram
afetados pela categoria animal (P > 0,05) provavel-

mente devido ao uso do protocolo de sincronização
da ovulação que favoreceu a indução da ciclicidade
permitindo que vacas em anestro fossem inseminadas.

Vacas devem emprenhar entre os 75 e 85 dias
pós-parto.  Noventa e cinco por cento das variações
que ocorrem no intervalo entre partos ou na eficiên-
cia reprodutiva, não resultam do caráter genético, mas
sim do manejo inadequado [15]. Todos os animais
analisados neste estudo apresentavam escore de con-
dição corporal de no mínimo 2,5, o que pode indicar
um manejo nutricional adequado. Os resultados são
satisfatórios em relação ao anestro e a concepção com
o uso de protocolos, desde que as novilhas estejam
com condição corporal de moderada a boa [6].

CONCLUSÃO

A taxa de gestação no final da estação de
monta foi afetada pela categoria animal, o que pode
indicar que as primíparas precisam de uma maior
atenção em relação as suas exigências nutricionais,
para que sua fertilidade não seja comprometida.
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 Os dias pós-parto na concepção não foram
afetados pela categoria animal devido ao uso de
tecnologias para a indução e sincronização do estro e
da ovulação.

NOTAS INFORMATIVAS
¹Ultrassom - modelo DP 3.300, Mindray, Uberaba, MG, Bra-
sil.

2CIDR® - Pfizer, São Paulo, SP, Brasil.
3ECP® - Pfizer, São Paulo, SP, Brasil.
4Lutalyse® - Pfizer, São Paulo, SP, Brasil.

Declaration of interest. The authors report no conflicts of
interest. The authors alone are responsible for the content
and writing of the paper.
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