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    Manejo adequado significa conduzir com
tratamento delicado, facilitando a adaptação
do animal ao ambiente para melhor atender
às necessidades de seu organismo,
assegurando a sobrevivência, a produtividade
e capacidade de reprodução.

        
   

    Nesse sentido, o manejo reprodutivo pode
ser conceituado como a utilização de
técnicas e procedimentos que possibilitem
uma maior eficiência reprodutiva dos animais,
em harmonia com sua relação com o
ambiente natural ou artificial aos quais são
submetidos no sistema produtivo.

        
   

01-Introdução
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        Pecuária leiteira
   

        Pecuária de corte
  

 Fertilidade e a
sobrevivência dos

bezerros.

  Desempenho 
reprodutivo.

Nas áreas da pecuária, a rentabilidade está
ligadas à:   

  Sendo assim, reprodução
ineficiente diminui o lucro da
produção e o número de animais
para reposição, impedindo que
ocorra seleção no rebanho, além
de aumentar os custos com os
serviços veterinários.

        Por isso, o manejo reprodutivo
é um dos pontos mais relevantes
na produção animal, já que
melhorias na eficiência reprodutiva
são essenciais para um aumento
da produtividade. 
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Um manejo reprodutivo eficiente
deve considerar o equilíbrio
econômico entre a nutrição, a
sanidade, o ambiente e o
potencial genético do animal,
possibilitando a reprodução e a
produção com índices
satisfatórios. 

 

 MANEJO REPRODUTIVO

 

 Nutriçã
o
 

 Sanidade
 

 Ambiente
Potencial
Genético

03
    FONTE DA IMAGEM: CANVA



  Portanto, o manejo reprodutivo é uma
prática indispensável na bovinocultura que
deve ser periodicamente avaliada, uma vez
que a sua adoção, quando realizada de

forma eficaz e dentro das normas de bem

estar animal, é capaz de promover um

aumento da oferta de leite ou de carne para

o mercado, alcançando, dessa forma, a
rentabilidade esperada.
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  A puberdade é definida como o
momento em que o primeiro estro se

manifesta. Sendo assim, cada fêmea,
ao apresentar receptividade sexual,
irá ovular e desenvolver uma fase
luteal específica de sua espécie. Este
fenômeno depende mais do peso
corporal do que a idade do animal.
Neste contexto, a taxa de
crescimento tem influência
significativa sobre a idade à
puberdade e, consequentemente,
sobre a idade ao primeiro parto.
        
   

02- Peso ao nascer

       
 Puberdade 

Zootécnica

   

      
 Puberdade 

Fisiológica

   

Representa a primeira ovulação,
onde o corpo lúteo se
desenvolve e é mantido durante
um ciclo estral.

  É a idade em que uma fêmea pós-
púbere apresenta estrutura corporal
adequada para suportar a gestação.

05



2.1 Ciclo Estral

      

 Proestr

o
      estro

06

       fase folicular

      

 metaestro
     

 diestro

       fase luteínica
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      estro

       É dividida em duas fases: 

  
   O proestro dura de dois a três dias, ocorrendo
devido à queda dos níveis de progesterona,
desenvolvimento dos folículos ovarianos e
aumento dos níveis de estradiol no sangue. Para
que isto ocorra, o hipotálamo libera o GnRH,
estimulando a secreção de FSH e LH pela
hipófise anterior. Ao aumentar o níveis de FSH,
os folículos serão desenvolvidos e o LH e o LH
promoverá ovulação e luteinização do folículo
dominante e formação do corpo lúteo. À medida
que os folículos crescem, há um aumento de
estradiol e ao atingir determinadas
concentrações, o cio é manifestado. Após esta
manifestação, há grande liberação do hormônio
LH, caracterizando o início do estro.

Fase Folicular

      

 Proestr

o
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  Mucosa

vaginal

hiperêmica.

   

       Características do Estro
   

  Presença de

muco vaginal

claro e

elástico.

   

     

 Agrupamento

 
   

    No proestro também

poderão ter sinais parecidos,

portanto, o mais confiável é a

aceitação da monta pela

fêmea.

 
   

 A fêmea

permanece

imóvel após a

monta.

   

Inchaço 

da vulva.

   

  Inquietação.

   

 Inserção de

cauda

arrepiada

 
   

       Lordose

   

    Diminuição

do consumo e

produção de

leite
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 metaestro     

 diestro

       fase luteínica

  
É dividida em metaestro e diestro,
caracterizando-se pelo desenvolvimento
do corpo lúteo.
        
   
  
O metaestro dura de dois a três dias, e
caracteriza-se pela ovulação, liberação
do ovócito. Em bovinos, a duração
média é de 12 horas e a ovulação
ocorre de 12 a 16 horas após o final do
cio. 
       

 FONTE DA IMAGEM: CANVA
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formação do
corpo lúteo

   

  
  Logo após, o óvulo vai em direção à
porção média do oviduto onde a
fecundação acontece. O corpo lúteo é
formado a partir da multiplicação das
células que compõem a parede interna
do folículo. Quando este começa a
liberar progesterona e se torna funcional,
ele entra na fase de diestro, durando
aproximadamente quinze dias. 
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produção de
progesterona

   

DIESTRO
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fecundação

   

corpo lúteo 
 se mantém

 
 

   

aumenta níveis de
progesterona

 
 

   

diminui níveis de
progesterona

   

  Ao ocorrer a fecundação o corpo
lúteo é mantido, aumentando os
níveis de progesterona durante
toda a gestação. 

   

corpo lúteo
regride

 
 

   

fecundação

   

produção
de novos
folículos
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Caso ela não ocorra, o corpo lúteo
regride por volta de dezessete
dias após o estro, diminuindo a
progesterona e permitindo a
produção de novos folículos.



2.2 Quando ocorre a Puberdade?

 A puberdade está intimamente
associada com a taxa de crescimento
dos bovinos. Este evento pode ocorrer
entre nove e onze meses de idade
quando os animais alcançam peso vivo
entre 250 e 280 Kg (varia entre
espécies). Sendo assim, as novilhas não
atingem a puberdade antes de 18-20
meses de idade quando o crescimento é
lento, ou seja, quando o ganho é inferior
a 0,35 Kg/dia. No entanto, ela pode
ocorrer antes de 9 meses de idade
quando o crescimento for rápido, ganho
superior a 0,9 Kg/dia.
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espécie/raça

   

idade (meses)
   

peso (kG)
   

Vaca leiteira

Jersey

Holandesa

Vaca de corte
(Bos taurus)

Vaca de corte
(Bos indicus)

8-13

8

11

10-15

17-27

160-270

160

270

300-320

330-350

Fonte: Bearden,2003



   O nível de alimentação dos animais é a maior
fonte de variação na idade de início da
puberdade. No período pré-púbere, não é
recomendada nem a subnutrição e nem a
supernutrição, pois nesta fase a prioridade da
nutrição é o desenvolvimento das glândulas
mamárias. Portanto, a subnutrição pode levar a
um acúmulo de gordura no úbere, redução do
parênquima e dutos mais curtos, podendo
prejudicar a produção de leite. Já na
puberdade, a taxa de crescimento da glândula
mamária é reduzida e nesta fase não são
observados efeitos negativos da dieta sobre o
desenvolvimento funcional da glândula
mamária. 

2.3 Influência da tava de crescimento

subnutrição
supernutrição

   

ductos mais
curtos

   

pré-
púbere

   

acúmulo de
gordura no

úbere

   

redução do
parênquima

redução
na

produção
de leite

 
 

   

puberdade

   

subnutrição
supernutrição

   

não gera efeitos na
glândula mamária uma
vez que sua taxa de
crescimento é reduzida
nesse período

   
gestação boa nutrição

garante o
crescimento rápido

durante a gestação,. 
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  Fornecer uma dieta altamente energética
pode ser uma boa opção para promover o
crescimento rápido durante a gestação,
garantindo uma boa nutrição ao feto e o
desenvolvimento da novilha ao primeiro
parto. Porém, deve-se atentar à
alimentação exagerada, pois animais
obesos podem ter dificuldades no parto,
além de problemas metabólicos no pós-
parto. Para evitar problemas como este, é
importante fazer a avaliação do escore
corporal e ter uma dieta balanceada.
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Efeitos da subalimentação e baixa

taxa de crescimento antes da

puberdade

   Quando se tem o objetivo de que o
parto ocorra aos 24 meses de idade,
a puberdade deverá ocorrer entre os
12 e 13 meses de idade. Se a taxa da
puberdade for lenta, existem alguns
fatores essenciais para que o peso
ideal ao primeiro parto seja atingido:

    Quando a taxa de crescimento não
é ajustada, as fêmeas podem
começar a parir aos 24 meses, porém
sem estar totalmente desenvolvidas e
aptas. Isto poderá acarretar em
problemas no parto e na lactação. Por
isso, é recomendado que a cobertura
seja atrasada quando se espera que a
taxa de crescimento seja lenta, pois
isso auxilia que a fêmea chegue ao
peso ideal para o primeiro parto.

15

Crescimento

acelerado durante a

gestação

   

Atraso à cobertura

e parto dos animais

   



    O escore da condição corporal (ECC) é importante
para estimar as reservas corporais dos bovinos, pois
está relacionado diretamente à quantidade de gordura
corporal. O ECC dos animais pode variar com
condições ambientais, disponibilidade de forragens
ideais e aspecto econômico do produtor, por isso o
manejo deve ser adaptado à prevenção da manutenção
do escore o mais alto possível. 

  O fluxo de nutrientes prioriza sempre em uma
sequência: metabolismo basal, atividade,
crescimento,reservas básicas de energia, gestação,
lactação, reservas adicionais, ciclo estral e início da
gestação, reservas em excesso.
 

03- Efeito da condição corporal sobre a reprodução

 

 É desejável manter

bovinos em um ECC 5

em uma escala de 1-9.
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 manejo inadequado
   Os baixos índices reprodutivos podem
ser consequência de um manejo
inadequado, nutrição baixa e condição
corporal pós parto. Tudo isso mostra o
reflexo da condição corporal e nutrição
com a reprodução. 

  O efeito positivo da condição corporal
sobre a reprodução pode ser mediado
pela leptina - hormônio liberado pelo
tecido adiposo e que promove maior
liberação de LH e GnRH. Isso ocorre em
animais submetidos a estresse nutricional.
Em casos de baixa secreção de LH o
desenvolvimento de folículos ovulatorios é
retardado por períodos que ultrapassam
100 dias. 
  

 

baixos índices

reprodutivos

 nutrição baixa

 condição corporal

pós parto
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GnRH LH
METABOLISMO

IGF-1 

Outro hormônio relacionado com a nutrição é a insulina
parecida com fator de crescimento I, produzido no fígado
e que atua sobre principais células que influenciam no
metabolismo e regula a atividade hipofisária do
crescimento folicular ovariano e a secreção de GnRH e LH.
O IGF-1 pode promover esteroidogênese e aumentar o
número de receptores para o LH. 

   A restrição alimentar deprime as concentrações de IGF-

1, e as altas taxas de ingestão de matéria seca também
estão relacionadas a menor fertilidade dos animais por
reduzir a concentração plasmática de progesterona, pois
nesses casos, o metabolismo hepático do hormônio é
aumentado. 



   A nutrição tem papal essencial na
fertilidade de fêmeas, tanto pelo
efeito da idade de puberdade
quanto no estabelecimento de cios
pós-parto. A nutrição adequada
deve ser fornecida durante o pós
parto de tal forma que ela produza
leite suficiente para o crescimento
adequado do bezerro sem interferir
negativamente na atividade cíclica
pós parto e sem interferir na
condição corporal. 

04-  Nutrição aliada a reprodução

deficiência de

minerais 

 subfertilidade

 despigmentação

dos pêlos

 anemia

 raquitismo
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   Para evitar a deficiência de mineirais, os
animais devem ser mantidos bem mineralizados
com misturas adequadas e equilibradas. 

  Como conclusão, a suplementação correta de
minerais e vitaminas é fundamental para o
aumento da fertilidade.

maior incidência

de cistos

foliculares

falta de

cálcio

cios irregulares menor

motibilidade de

espermatozóides

falta de

fósforo

redução da atividade

ovariana

redução do volume

do ejaculado de

touros

falta de

Manganês

 redução de

motilidade dos

espermatozoides. 
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   Os efeitos sazonais nas pastagens tropicais causa a
variação da concentração de nutrientes e da composição
bromatológica. Na época seca do ano a concentração de
proteína das gramíneas é bastante reduzida. Isso gera
desbalanceamento entre a quantidade de energia digestível
e de proteína bruta, portanto de maio a outubro existe a
necessidade de suplementação de proteína. O seu déficit
pode levar a diminuição do consumo de alimentos e a
redução de peso, e isso influencia intensamente nos índices
reprodutivos. 

    A suplementação proteica eleva o consumo e aumenta a
digestibilidade das forragens, com isso o desempenho
animal é melhorado. Com isso, alguns cuidados devem ser
tomados pois a elevada concentração de produtos
proteicos como o nitrogênio pode causar problemas
reprodutivos devido ao aumento na concentração de uréia
plasmática que reduz pH uterino. Além disso, a uréia pode
alterar a viabilidade e o metabolismo dos espermatozoides. 

meses secos do

ano

menos proteínas

nas gramíneas
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  A RELAÇÃO PROTEÍNA: ENERGIA  



aumento

de gordura

na dieta de

bovinos 

 afeta a dinâmica

de crescimento

folicular

aumentando

o número de

folículos de

tamanho

médio

  
   As vacas que apresentam condição corporal
baixa no pós parto não são capazes de
desenvolver folículos médios ou grandes com a
mesma rapidez que vacas com condição corporal
maior.

 Fontes concentradas de energia tem sido
utilizadas com diferentes resultados tanto na
produção quanto na reprodução de vacas de leite
e de corte. Efeitos do consumo de gordura no
rúmen quanto a produção de ácidos fracos
voláteis dependem da quantidade e do grau de
saturação dela. 
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A GORDURA SOBRE A REPRODUÇÃO 



 Gorduras saturadas ou

altamente poliinsaturadas

23

 Passam pelo rúmen tem
pouco efeito na
digestibilidade e na
fermentação quando
comparadas às gorduras
insaturadas.

Óleos vegetais

 poliinsaturados

 Aumentam a concentração
de insulina no plasma e
pode ser mediadora do
crescimento folicular
influenciando os hormônios
IGF e GH. 
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   A utilização de gorduras em dietas de vacas
pode melhorar o desempenho reprodutivo,
independente de sua contribuição energética,
pois os ácidos graxos podem modificar
algumas vias específicas e influenciar o
metabolismo de alguns hormônios que
modulam processos metabólicos do ovário.
Também é aumentado a concentração de
progesterona circulante e a vida útil do corpo
lúteo. 

  

  
  O colesterol circulante é o substrato
primário para a síntese de progesterona
pelo corpo lúteo, por isso o crescimento
folicular foi melhorado pela suplementação
com gordura, aumentando o número de
folículos de tamanho médio entre 3-7
semanas pós parto. As maiores respostas
foram obtidas com 4% da matéria seca de
óleo vegetal. 

  O caroço de algodão, soja e girassol são
fontes de ácidos graxos. Especialmente o
de algodão proporcionam uma mistura ímpar
de energia, proteína, fibra e gordura.
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05- Ímdices Zootécnicos

    Os índices zootécnicos correspondem a dados
produtivos, quantitativos e qualitativos, que refletem
em números o desempenho da produção.
Para que o produtor possa avaliar esses índices, é
importante primeiramente anotar os dados individuais
de:
 cios, inseminações e/ou coberturas, touro
utilizado, data prevista e data do parto, ocorrência de
afecções antes, durante e/ou após o parto (abortos,
natimortos, distocias, retenção de placenta,
infecções uterinas, mastite, cetose, deslocamento
de abomaso, cistos ovarianos); número de serviços
por concepção; diagnóstico de gestação; entre
outros. Isso pode ser feito através de fichas de
controle individuais para cada fêmea do rebanho. 

condição corporal
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  A análise desses registros facilita não apenas a identificação e o descarte dos animais de
baixa produtividade, mas também permite o cálculo de taxas como: taxa de detecção de
cio, período de serviço, número de serviços por concepção, taxa de concepção, taxa de
prenhez e taxa de natalidade. 

  Dessa forma, com base nesses resultados, o produtor pode analisar os pontos fortes e
fracos do seu sistema e antecipar, calcular e organizar as técnicas reprodutivas que
melhor se aplicam ao seu rebanho.

 Cios;

Inseminações

e/ou

coberturas; Ocorrência de afecções
antes, durante e/ou após o

parto (abortamentos,
natimortos); 

Touro

utilizado; Diagnóstico de gestação;

entre outros. 

 Isso pode ser feito

através de fichas de

controle individuais

para cada fêmea do

rebanho. 

 

Número de

serviços por

concepção; 
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  A análise desses registros facilita não apenas a identificação e o descarte dos animais de baixa
produtividade, mas também permite o cálculo de taxas como: 

 Dessa forma, com base nesses
resultados, o produtor pode analisar
os pontos fortes e fracos do seu
sistema e antecipar, calcular e
organizar as técnicas reprodutivas que
melhor se aplicam ao seu rebanho.

 Taxa de
detecção de

cio; 

Taxa de concepção,

taxa de prenhez e

taxa de natalidade;

Período de

serviço;

Número de

serviços por

concepção.
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Porcentagem de vacas em lactação (%VL): 

  Quando se trata de uma criação de bovinos de leite, os principais índices reprodutivos a serem
avaliados são:

                                                                                                               
VL= Número de vacas em lactação           x 100
       Número total de vacas do rebanho

    A % VL ideal é de 83%, o que
somente pode ser obtido com IEP
de 12 meses e duração da lactação
de 305 dias.

Duração da lactação (DL): é o tempo em dias decorridos do parto até o final da lactação
(secagem da vaca). Esta característica depende da genética da vaca e o ideal é uma lactação
de 10 meses ou 305 dias. 
Persistência da lactação: a vaca deve apresentar alta persistência de lactação, produzindo leite
durante 10 meses, e a produção não caindo mais do que 5% a 10% de um mês para o outro.
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Produção de leite por vaca ordenhada (PVO) e pelo total de vacas (PTV): 
  

PVO= Produção de leite diária
          Número de vacas ordenhadas 

  
 PVT= Produção de leite diária 
           Número total de vacas do rebanho

OU

Quanto maior, melhor, desde que obtida de maneira econômica. 

Período seco: o ideal é a secagem da vaca 60 dias (dois meses) antes da data prevista para o parto. 
Percentagem de prenhez ao primeiro serviço: 

Número de vacas que ficaram prenhes após a primeira IA ou após a primeira monta controlada     X 100
Total de vacas inseminadas ou cobertas

 Quanto maior este índice, melhor. 
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Taxa de gestação: 
Número de vacas gestantes        x 100
Número de vacas inseminadas

 Deve ser o maior possível, e acima de 80%
pode ser considerado muito bom. 

Taxa de abortos e natimortos: deve ser zero ou a menor possível.

Intervalo entre partos (IEP): calculado da mesma forma que na criação de bovinos de leite e
apresenta grande importância nesse caso pela produção de um bezerro por vaca por ano. Além
disso, um intervalo entre partos ideal (12 meses) permite a antecipação dos nascimentos e isso
determina um maior peso ao desmame.
Taxa de Prenhez: 

Já no caso da pecuária de corte, os principais índices reprodutivos avaliados são:

Número de vacas com prenhez positiva
Número de fêmeas inseminadas ou cobertas

 Ao final será possível obter a porcentagem
de fêmeas cobertas ou inseminadas que
efetivamente ficaram prenhas.

Taxa de Natalidade: Este índice permite mensurar a eficiência quanto a geração de novos bezerros na
propriedade. Ele é calculado em função do número de bezerros nascidos em relação ao número de
vacas cobertas ou inseminadas.
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Taxa de Mortalidade de Bezerros: mostra a taxa de bezerros nascidos que não chegaram a ser
desmamados.
Taxa de desmama: É dada pelo percentual de bezerros que chegaram à idade de desmama em
relação ao total de bezerros nascidos em um ano. 

Período de serviço: É o espaço de tempo entre o parto e uma nova concepção. Pode ser obtido na
ficha, livro ou software de controle, observando-se a data do parto e a data da cobertura, na qual
foi diagnosticada a concepção. Para que a pecuária seja rentável, o número deve ser o menor
possível, preferencialmente, entre 75 e 80 dias. 

  A taxa ideal é de 97,5%. No gerenciamento da atividade pecuária, é preciso levar em contas que uma
baixa taxa de desmama indica baixa habilidade materna da vacada ou manejo incorreto das crias
desde o nascimento. Variações repentinas na taxa de desmama de um ano para outro, num mesmo
rebanho, indica problemas de manejo. Vacas com baixa taxa de desmama crônica devem ter
prioridade de descarte.
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http://www.cpt.com.br/cursos-bovinos-gadodecorte/artigos/manejo-da-fase-de-cria-base-para-a-sustentabilidade-da-pecuaria-de-corte


  A estação de monta é uma técnica de
manejo reprodutivo de fácil adoção e sem
custo para o produtor em que as fêmeas em
reprodução são expostas a touros em monta
controlada ou submetidas a inseminação
artificial em um mesmo período do ano,
fazendo com que haja uma concentração
das ocorrências reprodutivas durante uma
determinada época. É indicada, sobretudo,
para a pecuária de corte, embora na
pecuária leiteira também seja de grande
utilidade. 

06- Estação de Monta

ESTAÇÃO DE MONTA:
Recomenda-se  que a estação

seja de outubro a janeiro
(Época das chuvas)

PARTOS:
Recomenda-se que ocorram

de agosto à outubro
 (Época da seca)
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  No caso de vacas leiteiras, todas irão
entrar na lactação juntas, e, assim, haverá
um período do ano de alta produção de
leite, favorecendo economicamente a
fazenda. Esse fator pode ser positivo ou
negativo, dependendo da organização
financeira do produtor. 

  Prevenção de doenças, já que os bezerros
irão nascer na época de seca, onde a
prevalência de carrapatos, vermes, etc, será
menor e, consequentemente, a
preocupação com esses fatores também
será.

  As vacas terão uma maior disponibilidade
de alimentos nutritivos no período de
lactação, já que este irá ocorrer durante a
época das chuvas e, logo, de melhor
crescimento natural dos pastos. Este fator
é importante já que este é o período de
maiores exigências nutricionais das vacas. 

  Facilidade no manejo sanitário, já que a
vacinação e cuidados com os bezerros será
sincronizada. Desta forma, também irá
melhorar o aproveitamento da mão de obra.

  Melhoria da fertilidade e produtividade do
rebanho, pois permite a identificação das
fêmeas com melhor desempenho
reprodutivo.

Benefícios:
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  Entretanto, a adoção da estação de monta não
deve ser feita de forma abrupta, porque inicialmente
cada animal estará em um estado fisiológico
diferente.

Atenção!

  O recomendado é que primeiramente o touro seja
separado das vacas e estas devem ser levadas ao
piquete dele no mês de outubro quando
manifestarem o cio. 

  No primeiro ano, esse período pode se estender
de outubro a março (seis meses), mas nos anos
seguintes será possível ir diminuindo e com o
passar do tempo os animais irão ciclar ao mesmo
tempo, obtendo o período ideal.
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07- Sistemas de Acasalamento
MONTA NATURAL

A cópula ocorre sem a interferência do homem. Desta forma, os touros são mantidos
durante todo o ano com a vaca. 

VANTAGENS DESVANTAGENS

Possibilita maior aproveitamento dos
cios.

Não necessita de fazer a condução
dos animais para o curral, visto que já
ficam juntos sempre.

Economia na mão de obra. 

Dificulta a anotação do dia de cobertura
e todo o controle reprodutivo.

Diminui a vida útil do touro pelo excesso
de montas.

Aumenta a possibilidade de acidente
com o touro.

Favorece a transmissão de DST’s.
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Consiste na introdução do sêmen, puro ou diluído, nas vias genitais da fêmea em
condições tais que permitam os espermatozoides encontrar o óvulo e fecundá-lo”. 

Incremento do ganho genético por meio da
inclusão de características desejáveis e
exclusão das desfavoráveis, permitindo a
escolha do melhor touro para cada
situação. 

Prevenção de acidentes durante a cobertura,
tanto com os animais quanto com a mão de
obra da fazenda.

Armazenamento de sêmen de touros
incapazes de realizar a monta pela ocorrência
de acidente, enfermidades ou morte. 

INSEMINAÇÃO ARTIFICAL

VANTAGENS

Possibilita o uso de sêmen de touros
provados.

Economiza na manutenção do rebanho
pela ausência do reprodutor na
propriedade.
Baixo investimento em relação à aquisição
de um bom reprodutor.

Evita a transmissão de DST’s. 

Valoriza o rebanho pela qualidade dos animais. 

Permite o cruzamento alternado de raças
diferentes.

Facilita anotações e registros.

Aumento do número de descendentes por
touro. 36



Dificuldade de armazenamento do sêmen. 

Existe um custo para sua implementação,
como gasto com mão de obra e
equipamentos. 

Exige tempo e mão de obra treinada e
motivada para a observação do cio e para
a realização da técnica. 

DESVANTAGENS
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Aquisição de botijão de nitrogênio líquido
e manutenção  do mesmo para
armazenamento do sêmen em condições
ideais.



 Os touros devem estar nas
condições físicas e fisiológicas
adequadas sobretudo em
parâmetros reprodutivos. 

  A alta fertilidade é a capacidade de
um touro em contato com 30/50
fêmeas durante 45 dias, fecundar de
80% a 85% dos animais nos primeiros
21 dias ou de conseguir a produção
de 80 bezerros por ano ou de
milhares via inseminação artificial. 

08- Avaliação do Touro

Avaliação zootécnica

Avaliação do interesse sexual

Exame andrológico externo
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 Outros pontos importantes são a integridade e a conformação dos aprumos dos animais
selecionados, pois alterações que comprometem o bem estar animal reduzem a libido e a
capacidade de serviço. 

 

 Animais a serem selecionados para
reprodutores devem apresentar um
temperamento tranquilo, além disso
devem se apresentar musculosos com
bom desenvolvimento dos órgãos
reprodutivos. 

Avaliação Zootécnica

 Um fator importante a ser observado é a
alimentação prévia, pois os animais que
recebem dietas ricas em concentrados
antes da estação de monta podem
apresentar acentuada perda de peso
durante a monta a campo, podendo ter sua
fertilidade comprometida. 
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Observação do macho diante
da fêmea de  15 a 20 minutos

(Zebu). 

  Dentre os fatores comportamentais, a
libido é fundamental para que tenham
interesse pelas fêmeas. 

  Esse fator não está relacionado com
circunferência escrotal ou características
seminal. 

Avaliação do Interesse Sexual

Observação do macho diante
da fêmea de 5 a 10 minutos

(Europeu).
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Exame Andrológico Externo

1- Pênis: são observados manualmente ou na
coleta de sêmen e devem se apresentar
íntegros e sem desvios. 

2- Prepúcio: pela palpação verifica-se a
abertura do orifício prepucial, fibrose,
ferimentos, inflamações. 

Animais com prepúcio muito longo devem ser
descartados  devido ao maior risco de
aparecimento de lesões. 

3- Epidídimo: atenção às alterações de
tamanho, simetria, forma, mobilidade e
consistência que refletem as condições
patológicas ou normais do órgão. 

Se na palpação da cabeça do epidídimo
forem encontrados nódulos, isto pode indicar
a presença de granuloma espermático, que
pode provocar a oclusão do ducto
epididimário

A consistência normal do epidídimo é
levemente elástica e a consistência da cauda
é mole, refletindo o volume espermático
armazenado. 41



A Firme (desejável)Muito flácido 

4-  Escroto e testículos: simetria confirma
mobilidade e alterações patológicas como hérnia,
coloração, pigmentação ou dermatites. 

6- Cordão espermático: este cordão deve ser palpável desde a porção dorsal até o anel inguinal
inferior. Avalia-se a espessura, consistência e mobilidade e se possível deve ser feito
diagnóstico de hematomas, hérnias, abcessos e espermiostase.

 A medida escrotal deve
fazer parte do exame de
touros, devendo por isso,
estar dentro dos limites de
raça e idade. Existem tabelas
apresentando medida para
cada raça e idade.

É dada por um escore que classifica a firmeza e a elasticidade do testículo.

  A bolsa escrotal é pendular, os testículos são
avaliados quanto a posição, simetria, mobilidade,
consistência, forma e tamanho. Já a consistência
reflete as condições de funcionalidade e pode
estar modificada por hipoplasia, inflamações,
degenerações, filamentos fibrosos.

5- BIOMETRIA ESCROTAL

Fonte: Tecnologia no campo
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A consistência é considerada normal a partir de 3, variando de acordo com a idade
e maturidade sexual do animal. 

consistência:



  Entretanto, esta detecção se torna
complexa, principalmente em vacas
leiteiras de alta produção, uma vez
que estes animais aceitam a monta
por um curto período de tempo e a
intensidade dos sinais apresentados
varia. 

  A detecção do cio é essencial para o
sucesso reprodutivo, seja por monta
natural ou inseminação artificial.  

Manifestações de comportamento de cio

INEFICIÊNCIA NA  DETECÇÃO

Maior intervalo entre partos

Menor taxa de prenhez

Reduz o retorno líquido
vaca/ano (o animal irá demorar
para conceber novamente e
por consequência, irá produzir
menos leite). 
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Fatores ambientais: 
  Está diretamente ligado ao estresse sofrido
pelo animal e pode influenciar os níveis
hormonais, a duração e intensidade do cio e o
número de montas durante o cio (fator
importante para sistemas que utilizam estação
de monta).

Nível hormonal e de produção leiteira: 
  A diferença no comportamento de cio entre
diferentes categorias de uma mesma raça está
diretamente ligada à questão hormonal, sendo
que os níveis de estradiol em novilhas e em
vacas de menor produção são inferiores aos
níveis presentes em vacas em lactação e de
alta produção. Isso acontece porque quanto
maior o nível de estradiol maior é a duração do
cio, favorecendo a detecção do mesmo.

Tipo de piso: 
  Vacas em pasto possuem maior intensidade de
cio do que vacas em piso de concreto.
Entretanto, a condição do pasto deve estar
adequada para evitar problemas no casco,
casos de mastite e estresse nos animais.

Sanidade do rebanho: 
 A ocorrência de doenças e fatores
estressantes no rebanho reflete em menor
manifestação de cio nas vacas, que apresenta
menor duração e intensidade.

Fatores Relacionados com a Detecção do Cio
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Sendo assim, para a detecção de cio efetiva deve-se observar as vacas
de 3 a 4 vezes ao dia e verificar quando estão aceitando a monta.

Dessa forma, é necessário atenção para o manejo reprodutivo, a fim de se
obter maior lucratividade e sucesso na reprodução. 

Pegoraro et al. (2009) ressalta que a maioria das vacas
possuem o maior índice de atividade sexual das 18h até as 6h. 

A observação de monta não deve ser feita em períodos de
manejos, como alimentação e ordenha.

Outra opção é a sincronização de cio e ovulação no rebanho por técnicas
de IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo), que dispensa a detecção

de cio por se tratar de um controle hormonal exercido sobre o animal.
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  O método de diagnóstico mais utilizado é
o de palpação retal, feito por um médico
veterinário com experiência. 

 Geralmente, este exame é efetuado a
partir dos 45-60 após o final da estação
de monta. Podendo ser feito nos meses
de abril ou maio, antes da seca, devido à
desmama. 

10- Diagnóstico de Gestação 

  O diagnóstico de gestação é de grande
importância para a melhoria da eficiência
reprodutiva, pois possibilita a identificação
precoce das fêmeas que não ficaram
prenhes durante a estação de monta.
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1- 28 dias (viável em novilhas): espessamento da
vesícula embrionária no corno uterino.

2- 32 dias: é feito o beliscamento identificando as
paredes duplas (membrana cório-alantóide). É realizado
no corno oposto ao corpo lúteo, pois é aonde se
localiza o embrião, evitando qualquer tipo de lesão. Há
a expansão da placenta sobre ambos os cornos.

3- 45 dias: assimetria verificada (pequena bolsa).

4- 90 dias: formação da grande bolsa.

5- 120 dias: distensão e tensão do útero
apresentando forma de balão.

A partir dos 4 meses, é observado o frêmito da artéria
uterina média (vibração), presente dos dois lados e a artéria
se torna mais espessa no corno que abriga o feto.

6- 5 meses: conhecida como fase da descida, a cérvix
encontra-se afunilada e pesada.

7- 6 meses: o feto atinge a base do abdômen.

8- 7 meses: é denominada fase de subida, pois o feto
volta para a cavidade pélvica e já é possível apalpar a
cabeça do feto.

9- 8 meses: o feto se posiciona para o parto.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS - Morte fetal
- Aborto
- Puerpério inicial: útero se encontra profundamente na
cavidade abdominal e não é possível apalpar o feto.
Aos 5 e 6 meses de gestação pode haver dificuldades
no diagnóstico. Uma forma de se verificar a viabilidade
da gestação é por meio da palpação do frêmito da
artéria uterina média, devido a esta estar presente em
condições normais.

1- Descarte de vacas vazias por meio da seleção por
fertilidade
2- Escolha do melhor touro
3- Venda de vacas prenhes atestadas e de vazias para
descarte
4- Monitoramento de perdas e tomada de decisões
para evitar que ocorra novamente

PROBLEMAS QUE PODEM SER ENCONTRADOS

BENEFÍCIOS DO DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO
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Forrageiras para aquelas que estiverem
prenhes durante o terço final da gestação. 

  Não deverá ser baseado somente no
diagnóstico de gestação, pois quando
há muitas fêmeas vazias, há grandes
chances de estar relacionado a uma
restrição alimentar por longos períodos
de seca e baixa disponibilidade de
alimento. Outros fatores como a
fertilidade do touro e o surgimento de
doenças podem ser apontados como a
causa da baixa prenhez do rebanho.

  Após a realização do diagnóstico de gestação e
identificação de fêmeas vazias, estas deverão ser
descartadas do rebanho antes do inverno, pois
ainda não perderam peso. 

11- Descarte 

  Nesta etapa, o feto está em constante
desenvolvimento e a mãe necessita de maior
disponibilidade de alimento devido à alta
demanda energética.

PLANO DE DESCARTE
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  Tendem a ter bezerros com pesos
inferiores durante à desmama, ou até
mesmo, podem perdê-los precocemente. 

   O descarte também permite que, por ocasião
da desmama, as melhores matrizes com
habilidade materna e idade considerável
sejam selecionadas e as que não
apresentarem estas características sejam
descartadas. 

Fêmeas com baixa
habilidade materna

  O ganho de peso dos
bezerros conforme a idade
deve ser observado pelo
produtor e de acordo com
suas necessidades, os
animais deverão ser mantidos
ou descartados, objetivando
o melhor para a produção
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12- Controle Sanitário

PRINCIPAIS DOENÇAS NA REPRODUÇÃO

  A sanidade do rebanho é um fator
essencial para o sucesso reprodutivo.
Ocorrência de abortos e natimortos,
retenção de placenta e infecções uterinas
trazem grande prejuízo para o sistema e são
comuns em caso de problemas sanitários
no rebanho, resultando em redução dos
índices reprodutivos.

 

 Neste contexto, algumas doenças
infecciosas de grande frequência e impacto
na bovinocultura devem ser prevenidas
através de manejos adequados, evitando
assim problemas no rebanho.
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Zoonose causada por bactérias do gênero
Brucella e causa aborto, retenção de
placenta, nascimento de animais mortos
ou fracos e ocasionalmente infertilidade. 

Ocorre por fetos abortados, placenta e
descargas uterinas, contaminação
alimentar, conjuntival ou pela pele lesada. 

Zoonose causada por bactéria do gênero
Leptospira e causa aborto, anemia, mastite,
diarréia, febre e ocasionalmente infertilidade.É feita por vacinação obrigatória e

exames periódicos para detecção
de animais positivos.

BRUCELOSE

Ocorre por contato com água e solos
contaminados e penetram pela pele. 

É realizada através da vacinação..

 É feito com antibioticoterapia.

LEPTOSPIROSE
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TRANSMISSÃO:

PREVENÇÃO: 

TRANSMISSÃO: 

TRATAMENTO:

PREVENÇÃO: 



Enfermidade causada pela bactéria
Campylobacter fetus e resulta em morte
embrionária, aborto, repetição de cio,
infertilidade temporária, aumento do intervalo
entre cio e prenhes. 

Causada pelo protozoário Tritrichomonas

foetus e resulta em morte embrionária,
repetição de cio, infertilidade temporária,
induz metrite catarral ou purulenta e abortos. 

A doença viral resulta em infertilidade por
interferência com a fertilização/implantação,
mortalidade embrionária, mumificação fetal,
abortos e nascimentos de bezerros fracos e
inviáveis. 

TRANSMISSÃO: sexual.

Assim, para prevenção dessas doenças é
necessário adotar um programa de controle
sanitário adequado para cada rebanho, com
um calendário sanitário com as datas para
cada vacinação.

TRANSMISSÃO: pode ocorrer pela monta ou
sêmen (IA) contaminados e pelo contato direto
e indireto dos animais.

CONTROLE: é recomendado o isolamento
dos animais infectados e realização de
exames laboratoriais de forma periódica.

CAMPILOBACTERIOSE

TRANSMISSÃO: por sêmen contaminado ou
copula com fêmea contaminada.

PREVENÇÃO: é feita com inseminação
artificial com sêmen negativo ou vacinação.

TRICOMONÍASE

DIARRÉIA VIRAL BOVINA (BVD)

PREVENÇÃO: vacinação.
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13- Calendário Mensal das atividades de Manejo
ATIVIDADE JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN

Exame Andrológico

Estação de monta

Diagnóstico de Gestação

Descartes

Nascimentos

Desmama

Castração

Vermifugação

Vacina contra Brucelose

Vacina contra Carbúnculo
sintomático (manqueira)

Mosca-dos-chifres

Berne e Bicheira

Carrapato

2ª 1ª
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   Este calendário não tem a pretensão de esgotar o assunto,
pois o sistema de produção é dinâmico. Recomenda-se que
ajustes nesse calendário sejam efetuados de modo a se
adequar a cada situação. Neste sentido, a Vet Jr. (Empresa
Júnior da Escola de Veterinária da UFMG), em parceria com
diversos laboratórios, presta consultoria às propriedades.
Dentre os serviços ofertados para bovinos, destaca-se o
manejo sanitário, manejo nutricional, manejo reprodutivo, a
capacitação dos funcionários, bem como outros diversos
serviços que podem auxiliar na excelência da produção.

  A empresa é composta por uma equipe capacitada e
empenhada e os manejos são elaborados de acordo com
a necessidade do cliente, além de ter forte atuação em
suporte à criação de bovinos, recebendo orientações e sendo
supervisionados por professores da área.

Marque sua visita diagnóstico conosco e garanta o bem-estar
de seus animais e melhoria ao seu empreendimento.



Entre em contato:
(31) 9 8292-7161
bovinocultura@vetjr.com
@vetjrufmg
www.vetjr.com

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Veterinária, Campus Pampulha

Av. Antônio Carlos, 6627
Belo Horizonte, MG

CEP: 31270-901
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