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Objetivo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar se 

expressão do estro em vacas em lactação 

impacta na fertilidade de protocolos de IA 

(IATF) ou TE (TETF) que utilizam estradiol e 

progesterona para sincronizar a ovulação 

(E2/P4).  

Tal trabalho foi conduzido e realizado por 

Marcos Pereira sob a orientação do Prof. José 

Vasconcelos (UNESP – Botucatu), contando 

com o apoio de toda sua equipe.  

Delineamento  

Uma análise retrospectiva foi realizada de 

estudos anteriores em que vacas em lactação 

receberam o seguinte protocolo de 

sincronização de ovulação de IATF (n=5430) ou 

de TETF (n=2003), conforme figura ilustrativa a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

Ultrassonografia (US) dos ovários foram 

realizadas nos dias 11 e 18 para determinar o 

diâmetro do folículo ovulatório e presença de 

CL e apenas vacas com um CL visível no dia 18 

foram utilizadas neste levantamento. No 

momento da retirada do CIDR (dia 9), todas as 

vacas receberam tail-chalk na base da cauda e 

vacas em que o tail-chalk foi removido 

completamente no dia 11 foram consideradas 

em estro. E a concentração de P4 circulante foi 

avaliada no dia 18. 
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Resultados  

A prenhez por IA (P/IA) ou por TE (P/TE) foi 

determinada por US nos dias 32 e 60 após 

inseminação ou inovulação. No diagnóstico de 

gestação (DG) aos 32 dias, vacas que 

manifestaram estro tiveram maior (P<0,01) 

P/IA (não = 25,5% [846] X sim = 38,9% [4584]) e 

P/TE (não = 32,7% [606] X sim = 46,2% [1397]). 

No DG aos 60 dias, a expressão de estro 

também aumentou (P<0,01) a P/IA (não = 

20,1% [846] X sim = 33,3% [4584]) e P/TE (não = 

25,1% [606] X sim = 37,5% [1397]). 

 

 

 

A perda de gestação foi menor (P=0,01) em 

vacas que expressaram estro na IA (não = 

20,1% [222] X sim = 14,4% [1785]) ou TE (não = 

22,7% [193] X sim = 18,6% [645]). 

 

 

 

 

 

 

 

Houve efeito positivo da concentração de P4 no 

dia 18 na taxa de prenhez à IATF em vacas que 

expressaram estro (P=0,01) ou não 

expressaram o estro (P=0,02).  

 

Porém para a TETF não houve efeito da P4 no 

dia 18 na P/TE (ausência de manifestação de 

estro, P=0,76 e com manifestação de estro, 

P=0,52). 

 

Independente da manifestação de estro 

(P<0,01), vacas que ovularam folículos muito 

pequenos (< 11 mm) ou muito grandes (> 17 

mm) apresentaram menor P/AI. Não houve 

efeito do diâmetro do folículo ovulatório na 

P/TE em vacas que expressaram estro (P=0,34), 

entretanto, vacas que não expressaram estro 

apresentaram menor P/TE quando ovularam 

folículos de maior diâmetro (P=0,05).  

 

Em vacas que apresentaram sintomas de estro, 

o diâmetro do folículo não impactou na perda 

de gestação na IATF (P=0,43) ou TETF (P=0,34), 

mas em vacas que não apresentaram estro, 

vacas que ovularam folículos de maior 

diâmetro tiveram maior perda de gestação na 

IATF (P=0,04) e TETF (P=0,04). 
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Conclusão 

 

A expressão de estro em protocolos de IATF e 

TETF está associada a aumento na fertilidade. 

Em protocolos de IATF, a otimização do 

diâmetro do folículo ovulatório, o aumento da 

P4 no dia 18 após IA e a expressão de estro 

estão associados à maior fertilidade. Entretanto 

na TETF, a associação de fertilidade com 

diâmetro do folículo ovulatório ou P4 no dia 18 

são menos evidentes e parece estar 

principalmente relacionada à expressão de 

estro.  

 

Desta forma, o objetivo é conseguir protocolos 

de sincronização de ovulação para IATF e TETF 

que proporcionem maiores taxas de 

manifestação de cio. Tal característica é 

alcançada utilizando-se, entre outras 

estratégias, dispositivos intravaginais com 

maiores quantidades de P4 em procotolos de 9 

dias de duração.  
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Resumo SBTE 2014 (Expressão de estro aumenta a fertilidade e 

reduz perdas de gestação em protocolos de IATF e TETF). 

 

 


