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RESUMO 

 

O objetivo é encontrar formas de manejo para melhorar a eficiência 

reprodutiva de rebanhos leiteiros no pós-parto recente, através do uso de 

análogos de PGF2  ou do cipionato de estradiol, que possam melhorar a saúde 

uterina e a eficiência reprodutiva. Foram utilizadas cento e quatorze vacas 

girolandas, distribuídas aleatoriamente em três grupos: CON - Controle; PGF2  

- tratado com duas aplicações (500 g) de cloprostenol no sétimo e 14º dia 

pós-parto; CE – tratado com uma única aplicação (3 mg) de cipionato de 

estradiol, 24 horas após o parto. Seis animais de cada grupo, sendo três vacas 

primíparas e três vacas pluríparas foram submetidas à colheita de sangue para 

realização de exame de leucograma, colheita de material uterino para a 

realização de citologia endometrial e bacterioscopia. As colheitas de sangue 

ocorreram sete dias antes da data prevista do parto, 24 horas, sete dias, 14 

dias, 21 dias, 28 dias, 35 dias e 42 dias pós-parto. As colheitas de material 

uterino ocorrem assim como nas colheitas de sangue exceto a primeira (sete 

dias antes da data prevista do parto). A Contagem Total de Linfócitos foi 

diferente (p<0,05) entre os tratamentos para vacas prímiparas e pluriparas, 

sendo que nas primeiras o grupo PGF2  foi inferior aos demais e no segundo 

foi superior aos demais. As vacas primíparas apresentaram endometrite 

subclínica detectada por citologia endometrial somente no grupo CON, 

enquanto que as pluríparas além do CON também o CE. Em vacas primíparas, 

o grupo CON apresentou menor porcentagem de bactérias potencialmente 

patogênicas (p<0,05). Em vacas primíparas o grupo CE apresentou maior 

porcentagem dessas bactérias patogênicas (p<0,05). O intervalo 

parto/concepção de vacas primíparas e pluríparas foi respectivamente: CON-

130,3, PGF2 -176,1 e CE-161,6; CON-127,7, PGF2 - 111,4 e CE-150,5. 

Conclui-se que o tratamento CON e PGF2  foram os que apresentaram 

melhores resultados em vacas primíparas e vacas pluríparas, respectivamente. 

Quanto a avaliação econômica, a aplicação do cloprostenol somente em vacas 

pluríparas torna o sistema produtivo mais eficiente e é o método mais rentável 

economicamente.  

Palavras-chave: pós-parto, microbiologia, desempenho reprodutivo 
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ABSTRACT 

 

 

The aim is to find ways of management to improve reproductive efficiency of 

dairy herds in recent post-partum through the use of analogues of PGF2  or 

cypionate of oestradiol, which may improve uterine health and reproductive 

efficiency. We used one hundred and fourteen cows girolandas randomly 

divided into three groups: CON - control; PGF2   - treated with two doses (500 

g) of cloprostenol in the seventh and 14th day postpartum; CE - treated with a 

single application (3 mg) of estradiol, 24 hours after calving. Six animals from 

each group, three primiparous cows and three cows multiparous were subjected 

to blood sampling for performance of routine white blood cell count, blood 

sampling intrauterine to perform endometrial cytology and bacterial meningitis. 

Blood sampling occurred seven days of the date of calving, 24 hours, seven 

days, 14, 21, 28, 35 and 42 days postpartum. Collection of uterine material 

occur as well as in blood samples except the first (seven days before the 

expected date of calving). The total lymphocyte count was different (p <0.05) 

among treatments for primiparous cows and multiparous cows, with the first 

group PGF2  lower than the others and the second was the best. The 

primiparous cows had subclinical endometritis by endometrial cytology detected 

only in group CON, while bas pluriparous CON also beyond the EC. In 

primiparous cows, the CON group had a lower percentage of potentially 

pathogenic bacteria (p <0.05). Primiparous cows in the EC group had a higher 

percentage of pathogenic bacteria (p <0.05). The interval from 

calving/conception of primiparous and multiparous cows was respectively: 

CON-130,3, PGF2 -176,1 e CE-161,6; CON-127,7, PGF2 - 111,4 e CE-150,5. 

Concluded the CON treatment and PGF2  were presented better results in 

primiparous cows and multiparous cows, respectively. The economic 

evaluation, the application of cloprostenol only in multiparous cows makes the 

system more efficient and productive is the most economically profitable.  

 

Keywords: postpartum, microbiology, reproductive performance
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os principais países produtores de leite produziram em 2008, 

435.001.000 toneladas de leite fluido. O Brasil produziu 6,6% (28.890.000 

toneladas) no ano passado, sendo o sexto maior produtor mundial, e supera a 

cada ano a quantidade de produtos lácteos exportados, como apresentado na 

Figura 1. No ano de 2008, segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior (MDIC), a balança comercial brasileira de produtos lácteos 

foi positiva em US$ 51.027.966. As importações de janeiro a março de 2009 

são 35,3% maiores que as do mesmo período de 2008 (MDIC). 

 

FIGURA 1 - Evolução das exportações brasileiras de lácteos em volume (Kg). 

Fonte: MDIC (2009) 

 

Porém, o Brasil é um dos países que apresentam menor 

produtividade por vaca. Isso se deve ao baixo valor genético dos animais, o 

que se reflete em animais pouco produtivos, além do manejo inadequado e 

falhas no gerenciamento das empresas rurais. Medidas que visem minimizar 

tais problemas podem ser um fator importante para o aumento do lucro e para 

a permanência do produtor na cadeia produtiva do leite. 
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A ineficiência na produção de leite é demonstrada pelos baixos 

índices zootécnicos observados na maioria das propriedades brasileiras, entre 

eles, o intervalo de partos (IP). A diminuição do período de serviço proporciona 

o aumento do número de crias por vaca, e, conseqüentemente, do número de 

lactações durante a vida produtiva da matriz. 

O IP nos diferentes graus de sangue Holandês x Gir varia entre 409 

e 433 dias (FACÓ et al., 2005). A nutrição deficiente e o grande número de 

doenças reprodutivas e metabólicas, principalmente no período puerperal, 

podem ser as causas desse alto IP (ROCHE et al., 2000). Além disso, o IP é 

mais elevado em fêmeas primíparas do que pluríparas, pois as primeiras estão 

ainda em crescimento e mobilizam grande quantidade de energia para a 

primeira lactação, estando mais susceptíveis a doenças no pós-parto, além de 

enfrentarem maiores dificuldades para manutenção do peso e do escore 

corporal e promoção de uma adequada involução uterina. 

O impacto das infecções uterinas no desempenho do gado leiteiro, 

durante os anos de 1990 e 2005, foi estudado por BELL & ROBERTS (2007), e 

relataram que fatores como o número de partos da matriz, o número de 

bezerros no parto e a apresentação do bezerro estão relacionados com o 

aumento do número de endometrites nas propriedades rurais. Segundo o 

mesmo estudo, as infecções uterinas promovem aumento significativo no 

intervalo parto/concepção e na produção de leite das vacas. 

O objetivo do presente estudo é encontrar formas de manejo para 

melhorar a eficiência reprodutiva de rebanhos leiteiros, através do uso de 

cloprostenol e do cipionato de estradiol e seus efeitos quanto a saúde uterina e 

o desempenho reprodutivo posterior ao parto.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO NO PERÍODO PÓS-PARTO 

 

Durante o primeiro mês após o parto, o útero retorna às dimensões 

normais anteriores à gestação, fenômeno denominado de involução uterina 

(SHELDON & DOBSON, 2004). A involução uterina também é caracterizada 

pelo processo de regeneração do endométrio e eliminação da contaminação 

bacteriana (SHELDON et al., 2003a), simultaneamente ao retorno da atividade 

cíclica ovariana (HERATH et al., 2006). 

Somente após o retorno às condições uterinas normais de não-

gestante é que uma nova prenhez poderá se estabelecer. Estima-se que haja 

forte correlação entre a involução uterina e o retorno à atividade ovariana pós-

parto. O intervalo de parto à próxima concepção é dependente da involução 

uterina, e por sua vez, é a resultante de manejo nutricional adequado, 

mecanismo de defesa uterino atuante e ausência de doenças reprodutivas e 

metabólicas (SHELDON et al., 2003a). 

O processo de involução uterina é mais rápido nos primeiros dias 

após o parto. Algumas complicações no pós-parto recente como hipocalcemia, 

metrite puerperal e laminite pode aumentar os riscos de endometrite (GAUTAN 

et al. 2009) e prolongar a completa involução. Quanto a duração do período de 

involução uterina, LOPES (2007) relatou que a involução uterina completa 

ocorre, em média, em 40 dias. 

A involução uterina em vacas, em sua maioria, está acompanhada 

de infecções ascendentes via vagina, geralmente por falhas da higiene durante 

a parição, promovendo queda da imunidade e lesão tecidual (BELL & 

ROBERTS, 2007).  

A endometrite pós-parto em vacas é uma doença multifatorial e de 

grande importância econômica (KÖNIG et al., 2006). Para demonstrar a 

importância de infecções uterinas durante o pós-parto recente GAUTAN et al. 

(2009) verificaram que vacas que durante o puerpério apresentaram 
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endometrite possuíam em média 325 dias em aberto, enquanto que vacas sem 

endometrite, a média dos dias em aberto foi de 120. 

 O retorno da ciclicidade pós-parto possui características 

peculiares. Segundo KOZICKI et al. (1998), o primeiro ciclo estral pós-parto 

possui menor duração de tempo quando comparado com os que ocorrem 

posteriormente. Além disso, 61,1% dos primeiros cios pós-parto são 

silenciosos.  

 

 

2.1.1 MECANISMO DE DEFESA UTERINO NO PERÍODO PUERPERAL 

 

O mecanismo de defesa uterino contra os agentes contaminantes é 

caracterizado: anatomicamente, pelo epitélio simples ou pseudo estratificado 

epitélio colunar presente no endométrio; quimicamente, através de secreções 

de muco pelas glândulas endometriais; e imunologicamente, pela ação de 

células polimorfonucleares inflamatórias e anticorpos humorais (DHALIWAL et 

al. 2001). 

O período peri-parto é caracterizado por fatores que modulam a 

resposta e que promovem mudanças no número e na função dos 

polimorfonucleares (PMN) (KÖNIG et al., 2006). Durante esse período, os 

animais passam por alterações fisiológicas que culminam por promover uma 

depressão dos mecanismos de defesa e acabam por aumentar a 

susceptibilidade dos animais a infecções uterinas e mamárias (LEVKUT, 2002). 

O mecanismo celular é representado principalmente pelos 

neutrófilos. A presença dessas células é a característica mais importante num 

processo inflamatório agudo, constituindo o primeiro mecanismo de defesa do 

organismo (SUBANDRIO et al., 2000). 

Com a alteração da permeabilidade vascular, a saída do fluído reduz 

a pressão osmótica dos vasos. Este fato impulsiona as células brancas de 

defesa para a periferia do endotélio vascular. A partir dessa posição as células 

podem migrar para os tecidos. A migração é composta, cronologicamente, por 

marginação vascular, adesão à superfície endotelial e diapedese, que 

representa a transposição da parede capilar e a mobilização dos neutrófilos 
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para o local da lesão. A migração dos neutrófilos é direcionada pela 

quimiotaxia, locomoção orientada através de um gradiente químico (TIZARD, 

1985).  

Através de citocinas secretadas pelos macrófagos, as células 

endoteliais dos vasos próximos a infecção expressam moléculas de adesão, 

em que os leucócitos ligam e se dissociam rapidamente, fazendo com que eles 

rolem ao longo da superfície endotelial. Porém, no local da infecção, essas 

moléculas de adesão promovem uma ligação mais forte com o leucócito, 

forçando a sua parada, onde se espalha na superfície (ABBAS & LICHTMAN, 

2005).  

Os neutrófilos presentes no tecido atuam, na maior parte, 

englobando os agentes invasores pelo processo de fagocitose. A seguir, o 

antígeno é decomposto através da liberação de grânulos presentes no 

citoplasma do neutrófilo e seus subprodutos são apresentados a um tipo 

especial de leucócito, responsável pelo reconhecimento e pela intensificação 

da resposta imunológica, o linfócito T4, que produz e libera moléculas que 

funcionam como mediadores químicos, estimulando linfócitos B, T8 e 

macrófagos em repouso (SONCINI, 1988). 

Além disso, os fagócitos ainda liberam citocinas pro-inflamatórias 

como o fator alfa de necrose tumoral (TNF alfa) e interleucinas (IL-1, IL6) que 

estimulam uma resposta protéica, causando febre e uma retro-alimentação 

positiva convocando novos neutrófilos para o local da infecção (SHELDON, 

2004). 

As avaliações citológicas têm sido estudadas para informações 

sobre as condições reprodutivas em vacas. Segundo AHMADI et al. (2006a), 

em estudo sobre citologia nas quatro fases do ciclo estral, verificaram que a 

diminuição da progesterona no pró-estro e o provável aumento do aporte 

sangüíneo ao útero causaram o aumento da migração de neutrófilos para o 

lúmen do trato reprodutivo. 

KASIMANICKAM et al. (2004) realizaram um estudo com 228 vacas 

leiteiras em dois rebanhos comercial no pós-parto recente e validaram a 

citologia endometrtial e a ultra-sonografia como técnicas de diagnóstico de 

endometrite subclínicas. 
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A remoção física do fluido e partículas do útero tem papel muito 

importante no mecanismo de defesa uterino. O endométrio apresenta grandes 

modificações nesta fase de involução, caracterizadas por diminuição de sua 

superfície, formação de inúmeras pregas e secreção intensa de lóquio, sendo 

este eliminado pela cérvix através da contratilidade uterina (GRUNERT & 

BIRGEL, 1989). 

A manutenção das contrações uterinas após a expulsão fetal 

favorece a eliminação do conteúdo, reduzindo a proliferação de 

microorganismos inespecíficos, pois nesta fase poderá ocorrer 

comprometimento da cavidade uterina e, conseqüentemente, da vida 

reprodutiva desta fêmea (OLIVEIRA FILHO, 1996). 

As células do epitélio uterino produzem um amplo espectro de 

antimicrobiológicos, incluindo a lactoferrina, isoenzimas e complementos e que 

entram no lúmen uterino com imunoglobulinas A (IgA) e IgG, conferindo mais 

outro modo de proteção. As concentrações de imunoglobulinas nas secreções 

uterinas refletem a extensão do processo inflamatório do endométrio e do 

desafio microbiano. 

 

 

2.1.2 INTERAÇÃO ENTRE HORMÔNIOS E O MECANISMO DE DEFESA 

UTERINO 

 

Em vacas com parto normal, o aumento da concentração de PGF2  

coincide com a redução dos níveis séricos de progesterona e aumento nos 

valores sanguíneos de estrógeno. Após o parto e a expulsão dos envoltórios 

fetais, as concentrações de progesterona vão reduzindo rapidamente, a menos 

que ocorram complicações decorrentes de retenção de placenta ou de 

instalações de processos infecciosos (GAMBARINI, 1989).  

Já foi demonstrado que mudanças nos níveis de estrógeno e 

progesterona regulam a função imune do útero. Durante o estro, quando as 

concentrações de progesterona estão diminuídas e as de estradiol elevadas, a 

produção de PGF2  e leucotrienos B4 estão aumentadas e o útero 

normalmente é capaz de controlar as infecções. Da mesma forma, quando a 
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produção de PGF2  e leucotrienos B4 estão diminuídas a níveis basais, dias 

após o estro, as concentrações de progesterona começam a elevar 

aumentando à susceptibilidade as novas infecções (LEWIS, 2003). 

Altas concentrações circulantes de hormônios, incluindo estrógeno, 

progesterona e glucocorticóides no momento do parto podem promover 

depressão do sistema imune (LEVKUT et al., 2002). 

A PGF2  é considerada uma molécula pro-inflamatória, pois 

estimula a produção de citocinas que levam a fagocitose e as funções dos 

linfócitos. O aumento das secreções de PGF2  pode ser um importante 

componente do mecanismo de defesa uterino (AWAZI, 2008). 

As vacas resistem às infecções uterinas quando existem pequenas 

concentrações de progesterona e são susceptíveis quando as concentrações 

estão elevadas (LEWIS, 2004). A infecção espontânea do útero usualmente 

não se desenvolve antes da formação do primeiro corpo lúteo pós-parto 

(SEALS et al. 2002). 

Concentrações atípicas de progesterona têm sido detectadas no 

soro ou plasma de vacas que apresentam problemas depois do parto, tais 

como retenção dos envoltórios fetais, metrites, cervicites e vaginites 

(GRUNERT & BIRGEL, 1989).  

Segundo AHMADI et al. (2006a), em estudo sobre citologia nas 

quatro fases do ciclo estral, verificaram que a diminuição da progesterona no 

pró-estro e o provável aumento do aporte sangüíneo ao útero causaram o 

aumento da migração de neutrófilos para o lúmen do trato reprodutivo. 

AHMADI et al. (2006b) verificaram que nos períodos de 25 a 30 e 55 a 60 dias 

pós-parto, vacas que níveis de progesterona mais que 1 ng/mL tiveram maior 

número de neutrófilos na citologia da mucosa cervical do útero do que as vacas 

com valor menor que 1ng/mL. O estudo comprova que a progesterona parece 

influenciar na migração dos fagócitos para o lúmen uterino. 

Segundo SUBANDRIO et al. (2000), as funções dos neutrófilos tanto 

circulantes como intra-uterino não são influenciadas pelas fases do ciclo estral 

e conseqüentemente pelas variações hormonais de estradiol e progesterona. 

O efeito esperado quando a concentração estrogênica prevalece 

sobre a progesterônica é a ativação da quimiotaxia local pelo aumento do 
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afluxo sanguíneo uterino, tornando mais eficiente a resposta miometrial à ação 

da ocitocina (CHEBEL, 1989). 

No momento do parto há também grande liberação de cortisol, 

hormônio liberado pela glândula adrenal, e pode interferir na contagem de 

leucócitos e na capacidade do organismo de responder a outros hormônios, 

como o estradiol e a progesterona. (BAISHYA et al., 1994; KORNMATITSUK et 

al., 2002; SAUT & BIRGEL JUNIOR, 2006) 

 

 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS LEUCOCITÁRIAS NO PERÍODO PUERPERAL 

 

A maioria das literaturas sobre as características leucócitárias 

apontam que as variações no leucograma ocorrem normalmente sob diferentes 

condições de sanidade, manejo, ambientais e conforto. Várias equipes de 

pesquisa já demonstraram alterações nesses parâmetros no período peri-parto.  

Segundo NAZIFI et al. (2008), por exemplo, os leucócitos totais 

circulantes durante a prenhez (6,45 ± 2,30 x 106 células/mm³) são maiores do 

que no pós-parto recente (5,53 ± 1,46 x 106 células/mm³). Os estudos 

conduzidos por SAUT & BIRGEL JUNIOR (2006) também chegaram a mesma 

conclusão. As alterações foram determinadas principalmente pelos neutrófilos, 

linfócitos e eosinófilos. 

DETILLEUX et al. (1995) estudaram os leucócitos circulantes no 

período próximo ao parto e verificaram que o número de neutrófilos circulantes 

aumentaram cinco semanas anteriores ao parto e tiveram acentuada queda na 

primeira semana pós-parto. Esse declínio pós-parto decorre principalmente 

pela queda circulante dos bastonetes (neutrófilos imaturos). Os neutrófilos 

retomaram novamente valores circulantes normais entre a segunda e a terceira 

semana. Os resultados são também semelhantes aos encontrados por SAUT & 

BIRGEL JUNIOR (2006), aqui no Brasil, em que os neutrófilos imaturos 

declinaram de 535 ± 547 células/mm³ no dia do parto para 98 ± 124 

células/mm³ no quarto dia pós-parto e o total de neutrófilos partiu de 8.453 ± 

2.956 células/mm³ no dia do parto e chegou a 4.602 ± 2.761 células/mm³ no 

quarto dia pós-parto. 
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As altas concentrações de estradiol que ocorrem no estro e no parto 

promovem mudanças no número e na proporção de leucócitos circulantes e 

relativa neutrofilia com desvio a esquerda (NOAKES et al., 2002). 

Os estudos conduzidos por SAUT & BIRGEL JUNIOR (2006) 

verificaram também significativa influência do pós-parto sobre o número de 

linfócitos. Os valores diminuíram drasticamente no pós-parto imediato. 

Somente após o sexto ao oitavo dia de puerpério, que o parâmetro deixou de 

sofrer alterações significativas. 

Além disso, complicações no período pós-parto recente podem 

também influenciar nos níveis circulantes de células de defesa. O exemplo 

disso, foi estudado por LEVKUT et al. (2002) em que verificaram que vacas 

com involução uterina mais prolongada apresentaram menor número 

circulantes de linfócitos. As alterações hormonais e a liberação de 

glucocorticóides no início do parto podem promover uma importante supressão 

das funções linfocitárias. Além disso, a supressão do processo de formação de 

novos linfócitos também está relacionada com casos de metrites puerperais e 

mastites. 

O quadro leucocitário parece se alterar devido ao aumento da 

secreção de hormônios da córtex adrenal, observado no final da gestação e na 

indução fisiológica do parto. AHMADI et al.(2006a) comparam as mudanças 

dos parâmetros leucocitários durante os diferentes fases do ciclo estral de 

fêmeas bovinas e concluíram que não houve variações significativas das 

células sanguíneas de defesa. Portanto, parece que o quadro leucocitário sofre 

maiores influências da liberação de glucocorticóides do que de hormônios 

esteróides. 

 

 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLOGIAS DO ÚTERO NO PERÍODO 

PUERPERAL 

 

As funções do útero tornam-se comprometidas com a contaminação 

bacteriana no lúmen uterino depois do parto. Freqüentemente, há persistência 
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de bactérias patogênicas, agentes causadores de infecções uterinas, e que 

levam conseqüentemente, a infertilidade (SHELDON & DOBSON, 2004). 

Em torno de 90% dos úteros no puerpério recente estão 

contaminados com bactérias. Apesar disso, essa contaminação não é sinal 

evidente de infecção. As infecções são caracterizadas por aderência do 

organismo patogênico à mucosa, colonização e penetração do epitélio e/ou 

liberação de toxinas bacterianas levando aos sinais de infecção uterina. 

O desenvolvimento da infecção depende da resposta imune da vaca 

e o nível de desafio imposto pelas bactérias. Uma variedade de espécies de 

bactérias, tanto gram-positivas como gram-negativas aeróbicas e anaeróbicas 

podem ser isoladas de útero pós-parto recente, entretanto, não são todas que 

causam infecções (SHELDON, 2004). O Quadro 1 apresenta as bactérias e 

seu envolvimento nos casos de endometrites. 

Uma grande variedade de bactérias podem ser isoladas de quase 

todas as vacas durante os primeiros 10 a 14 dias após o parto. A presença de 

bactérias no útero é normal nesse período e podem ser detectadas em mais de 

90% das vacas (SHELDON & DOBSON, 2004).  

As infecções uterinas mais comum estão associadas a presença de 

Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes, Fusobacterium necrophorum e 

Prevotella spp.. Entre seus efeitos, F. necrophorum produzem leucotoxinas, a 

P. melaninogenicus produz substâncias que inibem a fagocitose e a A. 

pyogenes produz fator de crescimento para a F. necrophorum (SHELDON, 

2004). 

A incidência e variedade de espécies de bactéria diminuem 

gradualmente com o passar dos dias pós-parto. Segundo PAISLEY et al. 

(1986) a presença de bactérias é esporádica depois dos 28 dias após o parto. 
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QUADRO 1. Categorização de bactérias isoladas por cultura aeróbicas ou 
anaeróbicas de swabs uterinos, baseados no potencial de patogenicidade 

1  2  3  

Nome GRAM Nome GRAM Nome GRAM 
Arcanobacterium 

pyogenes 
+ Actinetobacter spp - Aerococcus viridans + 

Prevotella 
melaninogenicus 

- Bacillus licheniformis + Clostridium butyricum + 

Escherichia coli - 
Enterococcus 

faecalis 
+ 

Clostridium 
perfringens 

+ 

Fusobacterium 
necrophorum 

- Haemophilus somnus - Corynebacterium spp + 

  
Mannheimia 
haemolytica 

- 
Enterobacter 
aerogenes 

- 

  Pasteurella multocida - 
Klebsiella 

pneumoniae 
- 

  
Peptostreptococcus 

spp 
+ Micrococcus spp + 

  
Staphylococcus 

aureus  
(coagulase +) 

+ Providencia rettgeri - 

  Streptococcus uberis + Providencia stuartii - 
    Proteus spp - 

    
Proprionobacterium 

granulosa 
+ 

    
Staphylococcus 

species  
(coagulase -) 

+ 

    
Alfa-haemolyic 
Streptococci 

+ 

    
Streptococcus 
acidominimus 

+ 

Categorias: (1) bactérias que freqüentemente causam endometrites; (2) 

bactérias que freqüentemente não causam casos de endometrite; (3) bactéria 

reconhecidamente como não patogênica ao útero. 

Fonte: Adaptado de SHELDON et al. (2004). 

 

 

 

 

 

 

2.2 UTILIZAÇÃO DA PROSTAGLANDINA F2α E DO ESTRADIOL NO 

PUERPÉRIO 
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2.2.1 PROSTAGLANDINA F2α 

 

As prostaglandinas são substâncias orgânicas produzidas por uma 

variedade enorme de tecidos e em diversas situações biológicas (Figura 2). A 

prostaglandina F2  (PGF2 ) é normalmente produzida pelo útero, sendo 

responsável pela correta involução uterina pós-parto em tempo normal 

(FERNANDES & FIGUEIREDO, 2007).  

 

 

FIGURA 2 – Cascata de produção das prostaglandinas. 

Fonte: HARRIS et al. (2002) 

 

A PGF2α tem sido bastante estudada sobre seu efeito no período 

pós-parto (FERNANDES & FIGUEIREDO, 2007) e na modulação da defesa 

uterina (LEWIS, 2004). Além de acelerar o processo de involução, PGF2  

parece estimular a atividade do miométrio após o parto. 

Membrana Fosfolipídica 

Fosfolipase A2 

Ácido Araquidônio 

Prostaglandina H2 

 

Síntese de Prostaglandinas 
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As ações benéficas das prostaglandinas, segundo PAISLEY et al. 

(1986), seriam: diminuição da inibição progesterônica sobre o mecanismo de 

defesa uterino através da indução da luteólise; estimulação do mecanismo de 

defesa uterino pela produção de estrógeno após a luteólise; e a estimulação 

das contrações miometriais que auxiliam na expulsão dos lóquios uterinos, pús 

ou outros conteúdos. Esses efeitos são os prováveis responsáveis pela 

melhoria dos índices reprodutivos, em especial, o intervalo parto-concepção.  

O uso da PGF2  é comum durante o período pós-parto recente para 

a melhoria do processo de involução uterina e fertilidade em vacas leiteiras 

(MELENDEZ et al., 2004). Porém, observou-se resultados benéficos do uso de 

PGF2  também em período de pós-parto recente, quando da ausência de um 

corpo lúteo funcional (GUSTAFSSON, 1984). 

Entretanto, existem resultados ainda controversos devido às 

concentrações de PGF2  serem elevadas nos primeiros sete dias após o parto. 

Essas concentrações tendem a ser ainda maiores em casos de retenção de 

envoltórios fetais e metrites (MELENDEZ et al., 2004). 

Acredita-se que o uso da PGF2  no pós-parto recente pode diminuir 

o tempo de involução uterina em até uma semana. Isso porque, nesse período, 

a PGF2α aumenta a atividade miometrial e a contração do útero (MELENDEZ 

et al., 2004). 

Entretanto, o resultado esperado com o uso da PGF2  pode sofrer 

variações quanto à ordem de parto das vacas. MELENDEZ et al., (2004) 

avaliaram o efeito de duas doses de PGF2 , administradas no pós-parto 

recente de vacas holandesas com metrite puerperal, afirmaram que o 

tratamento aumentou a taxa de concepção ao primeiro serviço e diminuiu o 

diâmetro dos cornos uterinos, somente em primíparas e não em multíparas.  

SHELDON et al. (2003a) monitoraram a concentração sérica de 

PGFM em 24 vacas de aptidão leiteira do 7  ao 28  dia pós-parto e relataram 

que os níveis sanguíneos dessa substância diminuíram do dia oito, no qual 

houve concentração máxima, até o dia 27, onde foi detectada concentração 

mínima. 

SEALS et al. (2002) afirmaram que, em vacas holandesas, as 

concentrações plasmáticas de PGFM, um metabólico da PGF2 , foram 
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menores, exceto do dia 15 ao dia 21 pós-parto, em vacas que foram 

diagnosticadas com endometrite, comparado com vacas que não 

desenvolveram a doença. Afirmaram ainda que concentrações de PGFM 

reduzidas durante o pós-parto recente permite prever a ocorrência de 

endometrite, e o aumento desta concentração no período pós-parto, quando as 

condições hormonais conduzem para o desenvolvimento de infecções uterinas 

(período luteínico) pode auxiliar no diagnóstico antecipado. HENDRICKS et al. 

(2006) estudando o efeito da administração de PGF2  período puerperal 

imediato na prevalência de endometrite clínica, descreveram que a prevalência 

dessa enfermidade no grupo não tratado (65%) não foi diferente da encontrada 

no grupo tratado com uma dose de PGF2  no dia sete e outra no dia 14 pós-

parto (62%).  

Segundo PAISLEY et al. (1986), a prostaglandina F2  e seus 

análogos são alternativas efetivas aos antibióticos e terapias antibacterianas 

para muitas desordens do pós-parto. Outra vantagem da utilização dessas 

substâncias para a prevenção e tratamento de infecções uterinas é a não 

necessidade de descarte do leite que ocorre quando o tratamento é efetuado 

com antibióticos (OLSON et al., 1986).  

Atualmente, existem diversos análogos sintéticos da PGF2α, entre 

eles, o cloprostenol (FERNANDES & FIGUEIREDO, 2007). 

 

 

2.2.2 CIPIONATO DE ESTRADIOL 

 

O estradiol também tem sido utilizado para melhorar a involução 

uterina e o retorno à ciclicidade de fêmeas bovinas. Segundo HEMEIDA et al. 

(1986), o estradiol aumenta a defesa natural uterina, ou seja, estimula os 

fenômenos uterinos de fagocitose. A dose recomenda é entre 3 a 10 mg de 

estradiol, via intramuscular. 

O estradiol é comprovadamente produzido somente pelos folículos, 

e age no endométrio através de um arranjo entre a artéria uterina e a veia 

ovariana (MANN et al., 2007). 
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Existem diversas formas de estrógenos: a forma natural estradiol-

17β, benzoato de estradiol e cipionato de estradiol (CE) (Figura 3) (SOUZA et 

al., 2005). 

 

 

FIGURA 3 – Forma molecular no (a) estradiol-17β, (b) benzoato de estradiol e 

(c) cipionato de estradiol. 

Fonte: SOUZA et al. (2005) 

 

Os estrógenos produzem diferentes perfis de circulação de estradiol, 

provavelmente devido a diferenças na esterificação da molécula, o que leva a 

alterações na polaridade e no peso molecular das estruturas e, portanto, 

modifica a absorção e o metabolismo no organismo (Figura 4) (SOUZA et al., 

2005).  

Uma das razões para se estudar o uso do estradiol no pós-parto e 

acreditar que esse hormônio possa ter alguma ação uterina e promover a 

melhoria na eficiência reprodutiva foi encontrada por SHELDON et al. (2000) 

em que constatou-se que a formação de um folículo dominante no ovário 

ipsilateral do corno uterino previamente gravídico indica fertilidade e inibe a alta 

colonização bacteriana. Assim, a grande produção e secreção de estradiol do 

folículo no ovário ipsilateral aparentemente traz benefícios na velocidade da 

involução uterina (SHELDON et al., 2003a). 

Outra justificativa para uso do estradiol foi o estudo conduzido por 

PADULA & MACMILLAN (2002) em que se dividiu o grupo controle em dois 

grupos menores: o primeiro apresentou a primeira ovulação antes do 30º dia 

após o parto e o segundo apresentou a primeira ovulação após o 60º dia pós-

parto. Os dois grupos foram submetidos a ensaio de concentrações 

sangüíneas de estradiol e verificaram que os animais de ovulação mais 

precoce apresentavam grandes concentrações de estradiol nos primeiros sete 

dias pós-parto. 
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FIGURA 4 – Médias das concentrações circulantes de estradiol-17β em vacas 

na ausência de folículos maiores que 5mm para controle (   ), 1,0mg de 

estradiol-17β (    ), 1,0 mg de benzoato de estradiol (    ) e 1,0 mg de cipionato 

de estradiol (     ). A hora 0 foi o momento da aplicação do estrógeno. 

Fonte: SOUZA et al. (2005) 

 

Porém, WAGNER et al. (2001) estudaram o efeito do CE sobre o 

período puerperal em vacas leiteiras e não verificaram diferenças na eficiência 

reprodutiva dos animais tratados para o grupo controle. Posteriormente, RISCO 

& FERNANDES, 2003, verificaram que o uso do cipionato de estradiol não 

apresentou benefícios na prevenção de endometrites e na melhoria dos índices 

reprodutivos. 

SHELDON et al., 2003a verificaram que a administração localizada 

de estradiol no interior do lúmen uterino não promoveu melhora na taxa de 

involução uterina. Os autores supracitados, entretanto, verificaram que as 

concentrações de FSH aumentaram depois do tratamento com estradiol e 

permaneceram em altas concentrações simultaneamente. Posteriormente 

SHELDON et al., 2004 encontraram resultados semelhantes, e verificaram que 
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o tratamento com estradiol não promoveu melhora na eliminação de bactérias 

patogênicas no útero. 

As altas concentrações de estradiol no pós-parto por um período 

prolongado parecem inibir pico de liberação de LH (OZTURK et al. 1998). 

SHELDON et al. 2003a verificaram regressão do folículo dominante e episódios 

de ovulação prematura, com folículos pré-ovulatórios com pequenos diâmetros, 

em torno de 8 a 9 mm. 

A idéia que a presença de um folículo dominante no ovário ipsilateral 

a antiga gestação pude melhorar o desempenho reprodutivo foi mimetizado por 

SHELDON et al. 2003b. No estudo não ficou evidenciado os benefícios do 

estradiol na involução uterina. 

ROTH et al. (1983) estudaram as alterações na função dos 

polimorfonucleares (PMN) bovinos em função do aumento sérico dos 

hormônios esteróides. Os resultados indicaram que o aumento das 

concentrações séricas de estradiol aumentou a capacidade migratória dos 

PMN, porém não apresentou efeitos sobre sua capacidade fagocítica. 

Os estrógenos atuam capacitando as fibras musculares uterinas a 

receber estímulos da ocitocina, causando aumento na motilidade uterina, 

auxiliando, consequentemente, a eliminação do conteúdo uterino anormal 

(VIVEIROS, 1997). 

O envolvimento do cipionato de estradiol na atividade miometrial no 

pós-parto foi estudada por BURTON et al. (1990) que utillizou o CE na 

concentração de 5mg, i.m., 18 horas após o parto. Os autores concluíram que 

o éster em questão inibiu a contração do útero, sem afetar a resposta uterina 

estimulada pela ocitocina, no pós-parto recente. Os efeitos do CE foram 

primeiramente verificados aproximadamente 4 horas após a aplicação e 

persistirão por um período de 5 dias.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 LOCAL DO EXPERIMENTO E ANIMAIS 

 

O estudo foi conduzido em um rebanho comercial de exploração 

leiteira, durante os meses de setembro de 2008 a maio de 2009, no município 

de Leopoldo de Bulhões, estado de Goiás, Brasil. 

O rebanho é composto de 700 vacas em lactação divididas em seis 

retiros. Os animais são criados em sistema misto de criação, em uma área de 

aproximadamente 1.370 ha, em pastos de Brachiaria brizantha, cv. Marandú e 

suplementados no cocho, no período pré e pós-ordenha, com capim Panicum 

maximum cv. Napier, cevada, bicarbonato de sódio e ração comercial. 

A produção média por vaca é de 14 litros/dia. Os animais são 

ordenhados mecanicamente duas vezes ao dia. O rebanho em lactação, em 

cada retiro, é dividido em lotes, levando-se em consideração os dias em 

lactação e a produção leiteira. 

Os animais utilizados no experimento são da raça Girolando, com 

peso aproximado de 550 kg e grau genético variando entre ¾ Holandês+1/4 Gir 

a 15/16 Holandês+1/16 Gir. 

 

 

3.2 TRATAMENTOS 

 

Os tratamentos foram baseados no uso de cloprostenol e do 

cipionato de estradiol, divididos em três grupos. O primeiro grupo sem a 

aplicação de nenhum fármaco foi o lote controle (CON). O segundo, 

denominado PGF2α, recebeu a aplicação de 500µg de cloprostenol, via 

intramuscular, no 7º e 14º dia pós-parto.  O último, denominado CE, recebeu a 

aplicação de 5 mg de cipionato de estradiol, via intramuscular, em aplicação 

única 24 horas após o parto. 
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3.3 DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

O experimento 1 foi conduzido com 18 fêmeas Girolando, divididas 

entre os três tratamentos. Durante este experimento foram colhidas amostras 

de sangue para a realização de hemograma completo e colheita de material 

uterino para citologia e bacterioscopia, em intervalos de uma semana até o 42º 

dia pós-parto. 

No experimento 2 foi realizado o acompanhamento pós-parto de 114 

vacas e a adoção dos tratamentos, sendo 38 animais em cada grupo. O 

segundo experimento foi realizado com a coleta de dados zootécnicos 

(intervalo parto/primeiro cio, taxa de concepção no primeiro serviço, intervalo 

parto/concepção). 

Tanto as vacas do experimento 1 e 2 apresentaram condição 

corporal semelhante, em escala de 1 (muito magra) a 5 (muito gorda), variando 

entre 2,25 e 3,0. 

 

3.4 PROTOCOLOS DE COLHEITA DE SANGUE 

 

A coleta de sangue ocorreu em todas as fêmeas do experimento 1, 

desde sete dias anteriores à data prevista para o parto até o 42º dia PP, 

seguindo o esquema da Figura 5. 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Esquema do momento da colheita de amostras de sangue, no 

período peri-parto. 

 

As amostras de sangue foram colhidas por punção da veia coccígea, 

com o animal devidamente contido, em torno de quatro ml, com agulhas 

descartáveis 40x12 mm e tubos de ensaio (vidro) com capacidade de 10 ml, 

contendo uma gota de EDTA (Figura 6). As amostras foram levadas ao 

Parto 
24 h 14° dia 21° dia 28° dia 35° dia 42° dia 7° dia 

dias 

7° dia 
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laboratório com um intervalo inferior a 12 horas do horário da colheita, 

conservados em ambiente refrigerado em torno de 7° C. 

As amostras foram processadas no Laboratório Clínico do Hospital 

Veterinário da Universidade Federal de Goiás. As análises foram realizadas 

pelo equipamento ABC Micros ABCVet (HORIBA Medical - Kyoto/Japão) para 

o eritrograma e leucócitos totais. Para tanto, o equipamento depois de 

ajustado, colheu-se uma pequena quantidade de sangue e realizou 

automaticamente a análise, emitindo o resultado impresso. 

 

FIGURA 6 - Materiais utilizados para a colheita da amostras sanguíneas. (A-

tubos de vidro; B – anti-coagulante; C – agulhas 40x12 cm; D – Luvas de 

procedimento) 

 

A contagem diferencial dos leucócitos foi realizada manualmente 

pelos técnicos do próprio laboratório e anexado ao resultado já impresso. Para 

tanto, o sangue in natura foi estendido em uma lâmina. Os esfregaços, após 

secarem, foram corados utilizando-se o corante Panótico Rápido. Em cada 

esfregaço sanguíneo foram diferenciados 100 leucócitos e classificados, de 

acordo com suas características morfológicas e tintoriais, em neutrófilos com 

núcleo em bastonete, neutrófilos com núcleo segmentado, eosinófilos, 

A B 

C 

D 
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basófilos, linfócitos e monócitos, adaptado de GARCIA-NAVARRO & 

PACHALY (1994). 

 

 

3.5 PROTOCOLOS DE COLETA DE MATERIAL UTERINO 

 

 A colheita de material uterino foi realizada logo após terem sido 

colhidas as amostras sanguíneas. As coletas de material uterino, portanto, 

ocorreram a cada sete dias após o parto até o 42º dia, seguindo o esquema da 

Figura 7. 

 

 

 

 

FIGURA 7 - Esquema do momento da colheita de material uterino. Dias após o 

parto. 

Os materiais e utensílios utilizados para a colheita do material 

uterino estão apresentados na Figura 8. O material uterino foi colhido por meio 

de escova ginecológica humana adaptada para grandes animais, segundo 

descrito por KASIMANICKAM et al. (2005).  

 

FIGURA 8 – Material utilizado na colheita das amostras uterinas 

Parto 
24 h 14° dia 21° dia 28° dia 35° dia 42° dia 7° dia 
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As escovas ginecológicas estéreis, apresentadas em pacotes 

unitários, foram primeiramente cortadas (ajustando-as para 10 cm de 

comprimento) e posteriormente encaixadas a um aplicador de sêmen 

convencional sem o mandril. Para tanto, a haste plástica era revestida com 

uma camada fina de fita adesiva, aumentando o diâmetro, o que permitiu a 

fixação no aplicador. Então, somente após a fixação no aplicador, a 

embalagem plástica do lado da escova era rompida. 

A escova acoplada ao aplicador foi assim revestida com uma bainha 

de inseminação artificial convencional. A extremidade da bainha foi cortada 

para permitir a passagem da escova (Figura 9). Todo o conjunto foi novamente 

revestido por uma “camisa sanitária plástica”. 

 

FIGURA 9 - Detalhe da escova ginecológica humana, adaptada para colheita 

de material uterino, acoplada ao aplicador 

 

Para a coleta, o animal foi devidamente contido, a cauda foi 

amarrada e a região da vulva limpa com papel toalha. O aplicador adaptado já 

preparado foi projetado cranialmente, inclinado para a região dorsal 

primeiramente para evitar a entrada no óstio uretral, e posteriormente 

introduzido até o fundo da vagina. Com a outra mão no interior do reto do 

animal, o aplicador foi conduzido através da cérvix até o corpo do útero, onde 

foi realizada a coleta. 
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A coleta baseou em movimentos giratórios com o aplicador 

pressionado contra a parede do corpo uterino, transferindo parte do tecido do 

endométrio para as cerdas da escova. Para tanto, a camisa sanitária foi 

rompida dentro do útero e a escova empurrada para além do início da bainha. 

Após a coleta, a escova retornou novamente para o interior da bainha e o 

aplicador foi cuidadosamente retirado da vaca. Imediatamente, o material foi 

transferido para duas lâminas por “in print”. A primeira delas, após ser 

confeccionada, foi fixada imediatamente, pelo calor, através de uma lamparina 

e a segunda secou-se ao ar livre. As lâminas foram encaminhadas ao 

laboratório em que se realizou a coloração.  

A primeira lâmina fixada pelo calor foi corada pelo método de Gram, 

segundo o procedimento recomendado pelo fabricante. Após a preparação das 

lâminas, as mesmas foram visualizadas em microscópio óptico (Olympus BX41 

- Japan), com aumento de 1.000 vezes, em que foram visualizadas as 

bactérias coradas e classificadas quanto à coloração em Gram positivos e 

Gram negativos. Em cada lâmina corada realizou-se leituras em dez campos 

diferentes. Em campo atribuiu-se um valor em porcentagem da predominância 

de bactérias Gram positivas e Gram negativas. 

A segunda lâmina foi corada pelo método de Giemsa e visualizada 

em microscópio óptico (Olympus BX41 - Japan), com aumento de 400 vezes, 

em que foram contadas 100 células em dois campos diferentes, classificando-

as em neutrófilos e linfócitos. Assim, foi realizada uma média dos dois campos 

avaliados. 

 

 

3.6 PROTOCOLOS DE COLETAS DE DADOS 

 

As coletas das informações zootécnicas fazem parte da rotina da 

propriedade. Semanalmente, eram separados relatórios com a data de parto e 

do cio dos animais. O controle leiteiro era realizado mensalmente e as 

pesagens tabuladas com as demais informações reprodutivas. 

O intervalo parto/primeiro cio (IPPC) foi interpretado como a 

diferença entre a data do parto e a data do cio subseqüente. Utilizaram-se 
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apenas informações provenientes de animais que manifestaram cio natural e 

espontâneo, sem a utilização de hormônios indutores de sinais de cio ou 

luteínicos. 

A taxa de concepção no primeiro serviço (TCPS) é a porcentagem 

de animais que foram confirmados prenhes após o primeiro cio subseqüente ao 

parto. O diagnóstico de gestação foi realizado por palpação retal 60 dias após a 

inseminação artificial. 

 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi baseada na natureza de cada variável, 

testadas pelo procedimento PROC UNIVARIATE do SAS, 2001. As análises de 

variáveis categóricas foram avaliadas por testes não-paramétricos. Entretanto, 

para as variáveis numéricas e contínuas foi utilizado um teste de média, de 

acordo com a instabilidade da variável e o tipo de erro a ser controlado. O 

delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com três tratamentos. O 

modelo matemático é: 

 

Yijkl =  µ + Ti + Cj + eijk 

 

onde: 

Yijk é o vetor das características estudadas; 

Ti é o efeito fixo da i-ésimo tratamento; 

Cj é o efeito fixo do j-ésimo categoria da fêmea; 

eijk é o erro experimental, considerando distribuição N (0, e
2). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 EXPERIMENTO 1 

 

 

 

4.1.1 LEUCOGRAMA 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados do leucograma, com a média da 

contagem de células por mm³ de sangue, nos três tratamentos, desde o sétimo 

dia antes da data prevista do parto até o 42º dia pós-parto. 

A Contagem Total de Leucócitos (CTL) que representa o somatório 

de todos os leucócitos sanguíneos não diferiu entre os tratamentos (p>0,05). A 

maior diferença comparada surgiu entre o grupo CON e CE, em que o primeiro 

foi superior em apenas 631 cél/mm³. A Contagem Total de Neutrófilos (CTN) e 

de Linfócitos (CTLinf) também apresentaram pequenas variações entre os 

tratamentos, porém sem diferença estatística (p<0,05) 

 

TABELA 1 - Média e desvio-padrão da contagem total de neutrófilos, 

segmentados, bastonetes, linfócitos e leucócitos, número de amostras por 

tratamento, sete dias antes da data prevista do parto até o 42º dia pós-parto 

Contagem N CON PGF2  CE 

  μ ± DP μ ± DP μ ± DP 

Neutrófilos Totais 48 4.285 ± 1.894 4.105 ± 1.846 4.150 ± 2.435 

Segmentados 48 4.038 ± 1.894 3.892 ± 1.766 3.960 ± 2.382 

Bastonetes 48 247,21 ± 195,60 213,35 ± 218,21 191,27 ± 146,67 

Linfócitos 48 8.687 ± 6.935 8.253 ± 5.226 8.158 ± 6.612 

Leucócitos Totais 48 13.781 ± 7.374 13.173 ± 5.682 13.150 ± 7.990 

 

Sobre o total de leucócitos, mais da metade foi representada por 

linfócitos. No grupo CON, dos 13.781 leucócitos por mm³ de sangue, 8.687 são 
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linfócitos e apenas 4.285 caracterizados como neutrófilos. Já sobre o total de 

neutrófilos, a imensa maioria foi composta por neutrófilos com núcleo 

segmentado. Dos 4.285 neutrófilos por mm³ de sangue, 4.038 possuíam núcleo 

segmentado. Para os grupos tratados, o comportamento dos parâmetros foi 

semelhante ao encontrado no grupo CON. 

Em relação à CTL, SUBANDRIO et al. (2000) e AHMADI et al. 

(2006a), também não encontraram diferença (p>0,05) em animais com 

condições hormonais diferentes. Esses autores utilizaram vacas leiteiras em 

diferentes fases do ciclo estral ao invés de animais durante o puerpério. 

SUBANDRIO et al. (2000) observaram que a CTL não foi diferente 

em vacas em estro, diestro, ovariectomizadas, ovariectomizadas com aplicação 

de estradiol e ovariectomizadas com aplicação de prosgesterona. Os autores 

justificaram que resultados semelhantes entre os vários grupos tratados podem 

ser em conseqüência do pequeno número de animais envolvidos no 

experimento. Já no presente estudo, esta justificativa também pode ser válida, 

pois foram utilizados apenas seis animais por tratamento, para cada momento 

diferente do pós-parto. 

AHMADI et al. (2006a) também não observaram diferenças na CTL 

em novilhas, nas quatro diferentes fases do ciclo estral. Os autores justificaram 

os resultados afirmando que as variações na CTL são muito rápidas, de caráter 

momentâneo, com intervalos não maiores que dois dias. Neste caso, o 

presente estudo também não poderia verificar essas diferenças, quando se 

avaliou a influência na CTL sobre o tempo de puerpério em cada tratamento, 

pois as colheitas foram realizadas em intervalos de sete dias. 

Considerando esse intervalo das colheitas nesse experimento, pode-

se inferir que esta foi a ração de não ter sido encontrada deferença entre os 

parâmetros estudados, pois diferenças na CTL (P<0,05) foram encontradas por 

SAUT & BIRGEL JUNIOR (2006), que estudando o perfil leucocitário no 

puerpério recente encontraram diferenças na CTL (p<0,05), com o transcorrer 

do pós-parto. Entretanto, as variações somente foram percebidas no início do 

período puerperal até o 8º dia pós-parto, em que as análises ocorreram em 

intervalos menores e também onde acontecem as maiores variações 

hormonais. 
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Embora alguns autores façam comparações entre as variações 

hormonais que acontecem durante o ciclo estral e o período peri-parto, durante 

este último a magnitude da concentração hormonal, principalmente do cortisol 

e estrógenos é muito mais elevada, o que pode implicar em resultados 

diferentes nestes dois momentos 

A Figura 10 mostra o comportamento da CTL, em relação ao período 

peri-parto e os tratamentos, não verificando diferença estatística (p>0,05) entre 

os tratamentos em todos os momentos estudados.  

 

FIGURA 10 - Contagem Total de Leucócitos (CTL) nos diferentes tratamentos, 

no período desde sete dias antes da data prevista do parto até o 42º dia pós-

parto 

 

Os três tratamentos apresentam médias semelhantes no momento 

do parto. O grupo CON não demonstrou relevantes variações na média de 

CTL, exceto no 21º dia pós-parto, em que ocorreu um pico leucocitário. Já o 

grupo CE, que recebeu uma aplicação de cipionato de estradiol 24 horas após 

o parto, demonstrou leucopenia, no sétimo dia pós-parto. O grupo CE voltou a 

apresentar médias de CTL normais no 14º dia após o parto e, a partir desse 

momento, apresentou perfil semelhante ao grupo CON. Os animais do grupo 

PGF2 , após receberem a primeira dose de cloprostenol no 7º dia pós-parto, 

apresentaram forte leucopenia (p<0,054). O retorno aos padrões anteriormente 
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verificados ocorreu somente aos 21 dias após o parto. Após essa data, o 

comportamento do grupo PGF2  também foi semelhante ao do grupo CON. 

Diferentemente dos resultados relatados por SAUT & BIRGEL 

JUNIOR (2006), o grupo CON continuou apresentando altos valores de 

leucócitos totais pós-parto, mostrando tendência de queda somente após o 21º 

dia pós-parto. Entretanto, SILVA et al. (2008), em estudos sobre a transcrição 

de genes inflamatórios durante o período peri-parto, relataram que nas 

primeiras semanas após o parto ocorre diminuição gradual dos níveis de 

glucocorticoídes e conseqüente aumento dos valores de CTL. 

Segundo SAUT & BIRGEL JUNIOR (2006) e AHMADI et al. (2008), 

em fêmeas holandesas, nas primeiras 24 horas após a parição ocorre queda 

nos valores médios de CTL e imediato retorno aos valores referenciados com 

tendência a pequenas variações e diminuição gradual. Essa leucopenia nas 

primeiras 24 horas provavelmente não pôde ser verificada devido ao longo 

intervalo entre a primeira colheita (sete dias antes da data prevista do parto) e 

a subseqüente (24 horas após o parto). Essa leucopenia é atribuída às 

elevadas concentrações de cortisol nas primeiras horas após o parto. 

O grupo CON e PGF2  apresentaram um pequeno aumento na 

média a CTL no 21º dia pós-parto. O grupo CON variou de 13.050 ± 10.685 

cél/mm³ para 17.661 ± 9.573 cél/mm³, retornando a valores semelhantes aos 

anteriormente verificados no 28º dia. SAUT & BIRGEL JUNIOR (2006), 

verificaram que após o oitavo dia pós-parto, o total de leucócitos oscilou com 

pequenas tendências de aumento ou diminuição. 

Existe concordância entre os autores consultados (SILVA et al., 

2008; SAUT & BIRGEL JUNIOR, 2006; SUBANDRIO et al., 2000), que as 

alterações que ocorrem no período peri-parto, quanto ao leucograma, não 

estão ligadas somente com os hormônios reprodutivos mas sim, pela liberação 

de hormônios da adrenal, principalmente o cortisol. 

Sabe-se que principais prostaglandinas ligadas à modulação do 

sistema imune são PGE2 e PGJ2 (SILVA et al., 2008; HARRIS et al., 2002). A 

liberação endógena de PGF2  é acompanhada também da liberação da PGE2, 

devido possuírem os mesmos precursores na cascata de produção das 

prostaglandinas (TANIKAWA et al., 2005). Porém, a aplicação PGF2  na forma 
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de um análogo, o cloprostenol, não interfere na cascata de produção, e 

conseqüentemente, não estimula a liberação de PGE2. 

Assim, a hipótese da influência do cortisol sobre os parâmetros 

sanguíneos do leucograma parece bastante convincente nesse estudo, já que 

BAISHYA et al., (1994) verificaram grande liberação de cortisol nas primeiras 

duas horas após o tratamento com cloprostenol. Isso explicaria a queda da 

CTL após a aplicação da primeira aplicação de cloprostenol. KORNMATITSUK 

et al. (2002) verificaram picos semelhantes de cortisol quando da aplicação de 

análogos de PGF2  e o momento do parto. 

KÖNIG et al., (2006) demonstraram existência de íntima relação 

entre os estrógenos e os glucorticóides. Os mesmos autores comprovaram que 

altos níveis de cortisol podem promover essa imunossupressão, levando a 

quadros semelhantes aos observados no presente estudo, em relação ao 

grupo CE. 

Quanto aos valores das médias encontradas, os resultados são 

similares aos valores encontrados por SAUT & BIRGEL JUNIOR (2006), que 

no Brasil relataram valores entre 18.977 ± 5.644 cél/mm³ e 10.764 ± 2.848 

cél/mm³, e maiores que os encontrados por NAZIFI et al (2008), no Irã (5.530 ± 

1.640 cél/mm³ e 6.320 ± 2.090 cél/mm³). SAUT & BIRGEL JUNIOR (2006) 

condenaram a comparação de dados hematológicos com padrões de 

referência estabelecidos em outras condições de manejo, clima, alimentação e 

sanidade. 

Sobre os neutrófilos, SUBANDRIO et al. (2000), apesar de não 

terem observado diferença na CTL, observaram alterações na CTN. As vacas 

ovariectomizadas apresentaram a menor contagem de neutrófilos que os 

demais grupos. Os animais ovariectomizados tratados com estradiol, 

progesterona e no estro apresentaram maior CTN. 

Segundo SAUT & BIRGEL JUNIOR (2006), os segmentados 

representam entre 97,7% e 100% do total de neutrófilos, em vacas no pós-

parto recente. A Tabela 1 também aponta resultados semelhantes quanto a 

relação entre neutrófilos de núcleo segmentado e em forma de bastonetes. 

NAZIFI et al. (2008), em três momentos diferentes (vacas com 50 a 60 dias de 

gestação, vacas paridas 25 a 30 dias pós-parto e 55 a 60 dias pós-parto) não 

observaram diferenças quanto a CTS.  
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As formas imaturas são neutrófilos em forma de bastonetes que 

normalmente são liberados somente em casos de severas infecções, quando o 

sistema imune adota esse meio para o controle (SHELDON, 2004). 

Em geral, os valores médios de CTN e CTS são semelhantes aos 

encontrados por SAUT & BIRGEL JUNIOR (2006), no Brasil. Porém, a CTS foi 

maior que a observada por NAZIFI et al., 2008 e AHMADI et al., 2006b, que 

encontraram valores menores que 3.000 cél/mm³. Essa diferença 

provavelmente pode ser explicada porque os experimentos de NAZIFI et al. e 

AHMADI et al. foram conduzidos no Irã, em que há diferenças quanto aos 

próprios animais, ao clima, à vegetação e a nutrição, comparados às condições 

brasileiras. 

A Figura 11 mostra o comportamento da CTN em cada tratamento 

desde o sétimo dia da data prevista do parto até o 42º dia pós-parto.  

 

 

FIGURA 11 - Contagem Total de Neutrófilos (CTN) dos diferentes tratamentos, 

no período desde sete dias antes da data prevista do parto até o 42º dia pós-

parto 

 

Os três tratamentos apresentaram queda gradativa do número de 

neutrófilos. Os grupos CON e CE revelaram uma diminuição, até o sétimo dia 

pós-parto. O grupo PGF2  porém, devido provavelmente a aplicação do 
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cloprostenol no sétimo dia pós-parto, produziu um decréscimo mais longo na 

média da CTN, prosseguindo até o 14º dia pós-parto. 

Com o perfil visualizado na Figura 10, no 21º dia após o parto os 

grupos CON e PGF2  responderam através de uma neutrofilia regenerativa 

algum desafio encontrado no momento. O grupo CE não produziu essa 

neutrofilia, mantendo as médias de CTN praticamente inalteradas nos dias 14, 

21 e 28 pós-parto. 

Assim como na CTL, provavelmente o alto nível de cortisol devido a 

aplicação do cloprostenol no 7º dia pode ter prolongado a neutropenia do grupo 

PGF2  até o 14º dia. O efeito do cortisol também pode ser observado no 

próprio grupo CON que também apresentou a neutropenia nos primeiros dias 

pós-parto, conforme também relatado por BAISHYA et al., (1994); 

KORNMATITSUK et al., (2002); SAUT & BIRGEL JUNIOR, (2006). 

Os valores médios de CTN foram menores que o CTLinf, portanto o 

quadro leucocitário foi predominante linfocitário, resultado semelhante também 

observado por SAUT & BIRGEL JUNIOR (2006). Segundo os autores 

supracitados, em animais do hemisfério norte, durante a parição ou puerpério, 

observou-se que esse predomínio linfocitário não ocorre ou era 

predominantemente neutrofílico, resultados não confirmados por AHMADI, et al 

(2008). Assim, cogita-se que a premunição dos animais criados nas regiões 

tropicais ou subtropicais do Brasil à Anaplasma sp e Babesia sp possa estar 

envolvida nessas diferenças. 

Em fêmeas leiteiras, LEVKUT et al. (2002) verificaram que aquelas 

que apresentaram prolongada involução uterina mostraram maior CTLinf que 

as que tiveram rápida involução uterina. Segundo os autores, as altas 

concentrações de estrógeno, progesterona e glucocorticoídes nas primeiras 24 

horas pós-parto parecem diminuir as funções dos linfócitos. A diminuição dos 

parâmetros imunológicos indica imunodepressão do animal com complicações 

pos-parto. 

Os valores médios de CTN foram semelhantes aos verificados por 

SAUT & BIRGEL JUNIOR (2006) e inferiores aos relatados por AHMADI et al. 

(2006b) e NAZIFI et al. (2008), devido as diferenças inerentes A fatores como 

clima e vegetação. 
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AHMADI et al. (2006a) não verificaram diferenças (p>0,05) na 

CTLinf em novilhas holandesas em diferentes fases do ciclo estral, o que 

comprova  pouca ou nenhuma influência dos hormônios, principalmente, nas 

fases estrogênica e progesterônica. 

A Figura 12 mostra as variações na CTLinf que ocorreram durante o 

período peri-parto. O comportamento foi bastante semelhante ao verificado na 

CTL, demonstrando, portanto, uma alta relação entre os dois parâmetros 

avaliados. 

 

FIGURA 12 - Contagem Total de Linfócitos (CTLinf) dos diferentes tratamentos, 

no período desde sete dias antes da data prevista do parto até o 42º dia pós-

parto 

 

A Figura 12 demonstra que assim como na CTL, 24 horas após o 

parto, no momento da aplicação de CE, ocorreu uma queda na CTLinf, fato que 

também ocorreu no sétimo dia pós-parto com o grupo PGF2 . Assim, como nos 

outros parâmetros avaliados, essa linfopenia pode ser justificada pela liberação 

do cortisol, no momento da aplicação. 

Em vários trabalhos consultados (BELL & ROBERTS, 2007; 

TANAKA et al., 2008; MEJIA & LACAU-MENGIDO, 2005), são relatadas 

diferenças em vários aspectos em que a ordem de parto parece influenciar os 

resultados no período peri-parto. Assim, seguindo essa mesma metodologia de 
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discussão, as fêmeas foram divididas em prímiparas e pluríparas e os 

resultados encontram-se nas Tabelas 2 e 3. 

A Tabela 2 apresenta a média dos resultados da contagem do 

leucograma para as vacas primíparas. Diferentemente do que foi observada 

nos animais do experimento sem separação por categorias e ordem de parto, a 

CTL foi diferente entre os tratamentos (p<0,05). Essa diferença foi provocada 

pela CTLinf que também variou entre os tratamentos (p<0,05). 

 

TABELA 2 - Média e desvio-padrão da contagem total de neutrófilos, 

segmentados, bastonetes, linfócitos e leucócitos, número de amostras por 

tratamento, sete dias antes da data prevista do parto até o 42º dia pós-parto, em 

vacas primíparas 

Contagem N CON PGF2  CE 

  μ ± DP μ ± DP μ ± DP 

Neutrófilos Totais 24 4.489 ± 1.854 4.145 ± 1.718 4.929 ± 2.759 

Segmentados 24 4.156 ± 1.831 4.111 ± 1.773 4.703 ± 2.683 

Bastonetes 24 297,33 ± 222,77 178,71 ± 79,49 225,58 ± 168,64 

Linfócitos 24 11.803 ± 8.481a 6.254 ± 2.041b 10.883 ± 7.854a 

Leucócitos Totais 24 17.365 ± 8.658a 11.267 ± 2.987b 16.592 ± 9.387a 

Letras diferentes minúsculas na mesma linha indicam diferiram (P<0,05), pelo Teste de 

Krushal-Wallis. 

 

O grupo CON, durante o período compreendido entre o sétimo dia 

da data previsto para o parto até o 42º dia pós-parto, apresentou em média 

6.098 mais leucócitos que o grupo PGF2 . Já o grupo CE não foi diferente do 

grupo CON, entretanto apresentou 5.325 mais leucócitos que o grupo PGF2 . 

As médias de CTN, CTS e CTB não foram diferentes entre os 

tratamentos, apesar do grupo CE ter sido numericamente superior aos demais 

grupos tanto na CTN quanto na CTS. Assim como foi nos animais sem 

separação por categoria, o quadro leucocitário foi predominante linfocitário 

entre os três tratamentos, e os neutrófilos com núcleo segmentado foram 

responsáveis pela maioria das contagens de neutrófilos. 

Em novilhas durante as fases do estro, com comprovadas variações 

hormonais, também não se observaram diferenças quanto as fases do ciclo 
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estral (AHMADI et al., 2006a). Segundo os autores, as variações encontradas 

nas concentrações de progesterona não influenciaram a CTN. 

Sobre os neutrófilos, a Figura 13 mostra o comportamento do 

número de segmentados no período avaliado. 

 

FIGURA 13 - Contagem Total de Segmentados (CTS) dos diferentes 

tratamentos, no período desde sete dias antes da data prevista do parto até o 

42º dia pós-parto em vacas primíparas 

 

As variações ocorridas no grupo CON e PGF2  na CTN, nos 

períodos entre o 14º dia e o 21º dia foram comprovadas na CTS. Os dois 

grupos em questão apresentaram valores médios menores que do grupo CE, 

no 14º dia pós-parto. Entretanto, no 21º dia pós-parto a CTS se inverteu, e as 

médias dos dois grupos superaram os encontrados no grupo CE. 

Sobre as porcentagens relativas entre as médias de neutrófilos com 

núcleo em bastonetes no 21º dia e a CTS são 3,66 ± 1,76 % para o grupo 

CON; 2,00 ± 0,19 % para o grupo PGF2  e 1,66 + 0,66 % para o grupo CE. 

Isso demonstra que a neutrofilia regenerativa apresentada pelo grupo CON 

apresentou desvio a esquerda, já que houve grande elevação da porcentagem 

de neutrófilos imaturos liberados na corrente sanguínea. As vacas primíparas 

do grupo PGF2  também apresentaram desvio a esquerda, porém de caráter 

mais brando. 
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Normalmente, a neutrofilia com desvio a esquerda regenerativo é 

ocasionada por infecções agudas de grande poder agressivo, como casos de 

endometrites. 

Segundo LEVKUT, et al. (2002) em casos de alta incidência de 

metrites puerperais há supressão da blastogênese linfocitária. Também é 

relatado que a imunossupressão provocada pela grande carga de hormônios 

no peri-parto como estrógeno, progesterona e glucocorticóides parece também 

deprimir a função dos linfócitos. Ou seja, animais imunodeprimidos parecem ter 

menores CTLinf e maiores chances de complicações pós-parto. 

A Figura 14 mostra que a CTLinf do grupo PGF2  permaneceu 

praticamente todo o período puerperal abaixo dos demais grupos. O grupo CE 

após receber a aplicação, 24 horas após o parto, apresentou severa linfopenia. 

 

FIGURA 14 - Contagem Total de Linfócitos (CTLinf) dos diferentes tratamentos, 

no período peri-parto, nas vacas primíparas. 

 

Em vacas, LEVKUT et al., (2002) verificaram que animais que 

apresentavam prolongada involução uterina apresentaram menor CTLinf 

comparada com as vacas com involução uterina normal. Os autores verificaram 

diferenças no sétimo, no 14º e no 21º dia pós-parto. 

O grupo PGF2  após a primeira aplicação de cloprostenol 

apresentou uma pequena queda na CTLinf, provocada provavelmente pela 

liberação de cortisol (BAISHYA et al., 1994). No período citado por LEVKUT et 
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al. (2002) em que as vacas com longa involução uterina tiveram menor CTLinf 

do 14º e no 21º dia PP, o grupo PGF2  apresentou também menor CTLinf 

nesse período. Portanto, provavelmente o grupo PGF2  possa ter apresentado 

maior incidência de endometrite 

A Tabela 3 mostra a média e o desvio-padrão dos parâmetros 

leucocitários em vacas pluríparas durante o período entre o sétimo dia anterior 

a data prevista do parto até o 42º dia pós-parto. 

Assim como ocorreu em vacas primíparas, houve diferenças 

(p<0,05) na CTL e na CTLinf entre os tratamentos. Entretanto, o 

comportamento das duas variáveis foi completamente invertido. Enquanto que 

nas primíparas o grupo PGF2  apresentou menor CTLinf, nas vacas pluríparas 

o grupo PGF2  foi o que apresentou maior CTLinf. 

 

TABELA 3 - Média e desvio-padrão da contagem total de neutrófilos, 

segmentados, bastonetes, linfócitos e leucócitos, número de amostras por 

tratamento, sete dias antes da data prevista do parto até o 42º dia PP, em vacas 

pluríparas 

Contagem N CON PGF2  CE 

  μ ± DP μ ± DP μ ± DP 

Neutrófilos Totais 24 5.572 ± 2.471 4.066 ± 2.002 3.373 ± 1.800 

Segmentados 24 3.881 ± 1.880 3.820 ± 1.883 3.216 ± 1.801 

Bastonetes 24 199,63 ± 151,63 246,33 ± 297,60 156,96 ± 114,30 

Linfócitos 24 5.572 ± 2.471b 10.252 ± 6.582a 5.432 ± 3.485b 

Leucócitos Totais 24 10.199 ± 625b 15.079 ± 7.033a 9.708 ± 4.195b 

Letras diferentes minúsculas na mesma linha indicam diferiram (P<0,05), pelo Teste de 

Krushal-Wallis. 

 

Os leucócitos totais apresentaram diferenças entre os tratamentos 

(p<0,05), conseqüência da variação também significativa na CTLinf (p<0,05). 

Os resultados verificados nessa categoria de vacas foi o inverso do observado 

na categoria de vacas primíparas. 

Apesar de tentar encontrar justificativas em uma mesma teoria, o 

comportamento das duas categorias foi diferente. Nas vacas primíparas, a 

CTLinf foi menor apenas no grupo PGF2 . Em vacas pluríparas, os grupos 
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CON e CE foram os de menor CTLinf. Caso os resultados encontrados por 

LEVKUT et al., (2002) possam ser aplicados no estudo em questão, 

provavelmente o grupo PGF2  terá os piores resultados quanto a eficiência 

reprodutiva em vacas primíparas e o mesmo grupo terá os melhores resultados 

em vacas pluríparas. 

Quanto aos neutrófilos totais, as vacas pluríparas apresentaram 

médias maiores que as verificadas nos animais sem separação por categoria 

somente para o grupo CON. Esse grupo apresentou 1.066 neutrófilos por mm³ 

a mais do que o grupo PGF2  e 2.199 neutrófilos a mais que o grupo CE. 

Sendo assim, a CTS e a CTB também não diferiu entre os tratamentos 

(p>0,05). 

A Figura 15 mostra o comportamento da CTN em vacas pluríparas 

desde o sétimo dia anterior da data prevista do parto até o 42º dia pós-parto. 

Assim, como todos os parâmetros avaliados anteriormente, a aplicação de CE 

e PGF2  variou com a aplicação dos hormônios. 

 

FIGURA 15 - Contagem Total de Neutrófilos (CTN) dos diferentes tratamentos, 

no período peri-parto, nas vacas pluríparas 

 

A mesma neutrofilia regenerativa diagnosticada no 21º dia pós-parto 

em vacas primíparas também foi verificada em vacas pluríparas. Logo, fica 

comprovada que o desafio enfrentado pelas vacas primíparas também foi 
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enfrentado pelas vacas pluríparas. Em contrapartida, as diferenças 

significativas observadas, quando a CTN nas vacas primíparas não ocorreram 

nas vacas pluríparas (p>0,05). 

Quanto aos linfócitos, a demonstração das diferenças na CTLinf em 

relação aos tratamentos pode ser visualizada na Figura 14. Durante todo o 

período avaliado, desde o sétimo dia antes da data prevista para o parto até o 

42º dia após o parto, a grupo PGF2  permaneceu com CTLinf acima dos 

demais grupos. Tanto o grupo CON quanto o grupo CE apresentaram perfis 

semelhantes. 

O grupo CON apresentou contagem muito semelhante durante todo 

o período. A maior variação ocorreu no 14º dia pós-parto, porém sem diferença 

significativa (p>0,05). Sobre o grupo PGF2 , no sétimo dia pós-parto a CTLinf 

já se encontrava muito alta, mesmo sem a aplicação do cloprostenol. O 

comportamento foi decrescente, sendo que após a primeira aplicação do 

análogo da PGF2  a CTLinf apresentou queda, provavelmente pela liberação 

do cortisol (LEVKUT et al., 2002; BAISHYA et al., 1994). 

 

 

 

FIGURA 16 - Contagem Total de Linfócitos (CTLinf) dos diferentes tratamentos, 

no período peri-parto, nas vacas pluríparas 
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O grupo CE após a aplicação do hormônio 24 horas pós-parto 

apresentou linfocitose. Isso pode ser explicado por um pico de estradiol 

observado em vacas holandesas pluríparas por volta do sétimo ao décimo dia 

pós-parto, conforme relatado por TANAKA et al. (2008). Segundo esses 

autores, o melhor escore de condição corporal das vacas pluríparas e o rápido 

retorno à atividade cíclica pós-parto podem ser os responsáveis por esse pico. 

 

 

4.1.2 CITOLOGIA ENDOMETRIAL 

 

A Tabela 4 mostra a porcentagem média de neutrófilos e linfócitos 

na contagem celular nas lâminas de citologia endometrial, durante o período 24 

horas pós-parto até 42º dias pós-parto. Os tratamentos apresentaram 

resultados semelhantes (p>0,05), porém nos animais do grupo PGF2  

verificou-se menor porcentagem de neutrófilos e maior de linfócitos. 

 

TABELA 4 - Média e de desvio-padrão da contagem total de neutrófilos e 

linfócitos da citologia uterina, no período desde 24 horas após o parto até o 42º 

dia pós-parto, em diferentes tratamentos 

Contagem N CON PGF2  CE 

  % ± DP % ± DP % ± DP 

Neutrófilos 42 33,10 ± 26,98 25,08 ± 28,05 30,35 ± 26,25 

Linfócitos 42 3,20 ± 3,71 3,48 ± 9,04 2,96 ± 2,54 

 

O grupo CON apresentou a maior porcentagem de neutrófilos, sendo 

2,25% superior ao grupo CE e 8,02% superior ao grupo PGF2 . Sobre os 

linfócitos, os resultados do tratamento com PGF2  foi superior 0,28% em 

relação ao grupo CON e 0,52% em relação ao grupo CE. 

Os resultados demonstram que, independente do tratamento 

adotado, a porcentagem de neutrófilos é muito maior que a de linfócitos no 

lúmen uterino. Portanto, um quadro leucocitário predominante linfocitário 

encontrado nas amostras de sangue circulante não é verificado no interior do 

uterino. 
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Essa superioridade da porcentagem de neutrófilos comparada a de 

linfócitos também foi verificada por outros autores (KASIMANICKAN et al., 

2004; AHMADI et al., 2006b). A razão recai sobre a maior capacidade dos 

neutrófilos em reagir rapidamente aos agentes patogênicos, sendo considerada 

a primeira linha de defesa do organismo (KÖNIG et al., 2006). 

A Figura 17 mostra a porcentagem de neutrófilos dos tratamentos, 

nos diversos momentos pós-parto. O perfil leucocitário sanguíneo altamente 

sensível aos glucocorticóides do período próximo ao parto parece não ter 

apresentado grandes influências na citologia endometrial. Tanto a aplicação de 

estradiol, no 1º dia pós-parto, como na primeira e na segunda aplicação de 

cloprostenol no grupo PGF2 , provavelmente não alterou a porcentagem de 

neutrófilos. 

 

 

FIGURA 17 - Contagem Total de Neutrófilos (CTN) dos diferentes tratamentos, 

desde 24 horas após o parto até o 42º dia pós-parto. 

 

KÖNIG et al., (2006) estudando os efeitos da dexametasona na 

migração neutrofílica para o interior do útero, em vacas e novilhas holandesas, 

verificaram que o antiinflamatório foi capaz de diminuir os níveis sanguíneos de 

cortisol, porém isso não influenciou na migração neutrofílica. Sendo assim, o 

cortisol não poderia ser o responsável pelas alterações no comportamento da 

porcentagem de neutrófilos após a aplicação de hormônios. Provavelmente 
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essa possa ser a razão pela qual essas alterações não ocorreram. Isso 

também poderia significar que a aplicação dos medicamentos dos grupos 

tratados não interferiram na citologia endometrial. 

A Figura 17, no entanto, destaca a presença de um pico neutrofílico 

uterino dos grupos CON e PGF2 . Essa maior contagem de neutrófilos entre o 

14º e o 21º dia após o parto combina com os resultados encontrados na CTN e 

na CTS, caracterizado como uma neutrofilia com desvio a esquerda 

regenerativo para as vacas primíparas e pluríparas. 

Esse aumento na porcentagem de neutrófilos entre o 14º e o 21º dia 

após o parto do grupo CON e PGF2  corroboram com a idéia que de esses 

animais possam ter sofrido algum tipo de infecção neste momento do 

puerpério. Com esses indícios uterinos, provavelmente a hipótese de 

endometrite pode ser aceita, já que os neutrófilos são a primeira linha de 

defesa. Esse achado provavelmente comprova o trabalho realizado por 

KASIMANICKAM et al., (2004) que valida a citologia endometrial como um 

método eficaz no diagnóstico de endometrites subclínicas. 

SHELDON et al., 2008 assegurou que a endometrite subclínica 

poderia ser diagnosticada através do uso da citologia endometrial. As vacas 

com endometrite apresentam na citologia endometrial valores acima de 18% de 

neutrófilos, entre o 21º e 33º dia pós-parto. Desta forma, pode-se especular 

que os três grupos apresentaram endometrite em análise no período de 28 dias 

pós-parto, porém os animais do grupo CON apresentaram valores mais 

elevados. Sendo assim, pode-se inferir que provavelmente, os tratamentos 

PGF2  e CE contribuíram para que a endometrite nesses dois grupos fosse 

mais branda, entretanto, não impediu que ela ocorresse. 

Os resultados do grupo CE não divergiram do grupo CON nos 

primeiro dias pós-parto, apesar da aplicação de cipionato de estradiol. Mesmo 

com níveis de estrógeno mais elevado nos primeiros dias pós-parto, a 

migração neutrófilica foi, portanto, semelhante entre o grupo tratamento com 

estradiol e o não tratado.  

Assim, como KÖNIG et al., (2006) verificaram a pouca influência dos 

níveis de cortisol sobre a presença de células de defesa no lúmen uterino. 

Esses resultados divergem dos resultados encontrados por AHMADI et al., 
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(2006ª) e ROTH et al., (1983) que verificaram alterações na migração de 

polimorfonucleares quando do tratamento pós-parto com estradiol. Entretanto, 

SUBANDRIO et al. (2000) afirmam que a capacidade de defesa do útero não 

está ligada somente às alterações de hormônios reprodutivos. 

Os resultados quanto a citologia endometrial em vacas primíparas 

estão apresentados na Tabela 5. Diferentemente, do que foi encontrado no 

rebanho sem separação por categoria, o tratamento com CE foi o que 

apresentou menor porcentagem de neutrófilos e maior porcentagem de 

linfócitos no lúmen uterino. Novamente, o grupo CON apresentou maiores 

contagens de neutrófilos, superando 5,95% o grupo PGF2  e 10,34% o grupo 

CE. 

Quanto a porcentagem de linfócitos, o tratamento com PGF2  foi o 

que apresentou menores valores, resultados não verificados nos animais sem 

separação por categoria. 

 

TABELA 5 - Média e de desvio-padrão da contagem total de neutrófilos e 

linfócitos da citologia uterina, no período desde 24 horas após o parto até o 42º 

dia pós-parto, em diferentes tratamentos, em vacas primíparas 

Contagem N CON PGF2  CE 

  μ ± DP μ ± DP μ ± DP 

Neutrófilos 21 31,71 ± 30,18 25,76 ± 31,10 21,37 ± 26,14 

Linfócitos 21 1,93 ± 2,20 1,48 ± 1,57 2,04 ± 1,97 

 

Os valores encontrados neste estudo são inferiores aos relatados 

por AHMADI et al. (2006a). Segundo aquele estudo, desenvolvido em novilhas 

cíclicas, a maior porcentagem de neutrófilos foi encontrada no metaestro com 

valores de 17,60 ± 8,83. 

A Figura 18 mostra o comportamento da porcentagem de neutrófilos 

nas lâminas de citologia endometrial. Apesar das aplicações de cloprostenol o 

grupo PGF2  não diferiu o comportamento do grupo CON. Os dois grupos 

apresentaram perfis semelhantes com uma elevação gradativa da porcentagem 

de neutrófilos até o 14º dia PP, acompanhada posteriormente por uma queda 

até o final do período avaliado. 
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O grupo CE apresentou um resultado diferente. Aparentemente, a 

aplicação do CE impediu a elevação da porcentagem de neutrófilos após o 

primeiro dia PP. 

Em novilhas, AHMADI et al. (2006a) comparam as mudanças 

hormonais durante o ciclo estral e a citologia da mucosa cervical e encontraram 

resultados diferentes ao visualizados no presente estudo. No trabalho 

supracitado, os autores encontraram maior porcentagem de neutrófilos de 0 

(dia do estro) até 4º após o estro. A ação do estrógeno promove aumento na 

vascularização uterina e conseqüentemente a migração de neutrófilos para 

dentro do trato reprodutivo. 

 

 

FIGURA 18 - Contagem Total de Neutrófilos (CTN) no lúmen uterino dos 

diferentes tratamentos, desde 24 horas após o parto até o 42º dia pós-parto, 

em vacas primíparas 

 

Provavelmente, o grupo CON não apresentou resultados 

semelhantes aos demais grupos por ter apresentado severo aumento de 

neutrófilos sanguíneos circulantes e também aumento da migração neutrófilica 

no período próximo ao 21º dia. 

Segundo caracterizado por SHELDON (2008), no 28º dia após o 

parto, fica evidente que em vacas primíparas somente o grupo CON (20,33 ± 
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18,13) apresentou endometrite subclínica (PGF2 : 8,17 ± 8,16 e CE: 4,73 ± 

2,37). Logo, assim como nos animais sem separação por categoria, 

provavelmente mesmo não apresentando diferenças significativas na citologia 

endometrial, também para vacas primíparas, os tratamentos com cipionato de 

estradiol e cloprostenol parecem ter evitado casos de endometrite. 

Porém, isto não significa necessariamente que os grupos CE e 

PGF2  apresentem melhores resultados de eficiência reprodutiva, já que como 

o grupo CON demonstrou maior número de neutrófilos, isto pode significar 

também uma melhor resposta a infecção, caracterizada pelo aumento na 

migração e na fagocitose celular. GAUTAM et al. (2009) e BELL & ROBERTS 

(2007) destacam em seus estudos sobre endometrites, o grande impacto 

negativo que estas afecções apresentam quanto ao desempenho reprodutivo. 

O cipionato de estradiol aplicado 24 horas após a parição deveria 

manter elevado os níveis de estradiol por um período mais longo, promovendo 

assim, essa manutenção da vascularização e a migração dos neutrófilos. 

Porém, esse efeito quanto a migração dos neutrófilos não foi observado nas 

vacas primíparas. 

A Tabela 6 mostra a média e o desvio-padrão da porcentagem de 

neutrófilos e linfócitos no período entre o primeiro dia e o 42º dia pós-parto, em 

vacas pluríparas. Os valores para a porcentagem de neutrófilos encontrados 

são mais elevados que nos animais sem separação por categoria, exceto para 

o grupo PGF2 . Sobre a porcentagem de linfócitos, os valores são superiores 

aos valores dos animais sem separação por categoria nos três tratamentos.  

 

TABELA 6 - Média e de desvio-padrão da contagem total de neutrófilos e 

linfócitos da citologia uterina, no período desde 24 horas após o parto até o 42º 

dia pós-parto, em diferentes tratamentos, em vacas pluríparas 

Contagem N CON PGF2  CE 

  μ ± DP μ ± DP μ ± DP 

Neutrófilos 21 34,49 ± 24,04 24,40 ± 25,40 39,34 ± 23,65 

Linfócitos 21 4,48 ± 4,47 5,48 ± 12,52 3,88 ± 2,75 
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O grupo PGF2  apresentou valor 10,09% inferior ao grupo controle e 

14,94% inferior ao grupo CE. Esses resultados não se assemelham aos 

resultados encontrados no leucograma sanguíneo em relação aos neutrófilos. 

Entretanto, a CTLinf e a porcentagem de linfócitos demonstraram alguma 

semelhança, principalmente porque o grupo PGF2  foi o que apresentou 

maiores valores tanto na CTLinf, onde houve diferença estatística (p<0,05) e na 

porcentagem de linfócitos que não variou entre os tratamentos (p>0,05). 

A Figura 19 mostra o comportamento da porcentagem de neutrófilos 

durante o período pós-parto, desde o primeiro dias pós-parto até o 42º dia pós-

parto. Ela mostra que assim como nos animas sem separação por categorias e 

em vacas primíparas, no 21º dia após o parto houve uma severa migração 

neutrófilica para o útero, nos grupos PGF2  e CON. 

AHMADI et al., (2006b), realizaram a citologia endometrial no 

período pós-parto de vacas holandesas e verificaram que durante os 25 a 30 

dias pós-parto, a porcentagem de neutrófilos foi 8,44 ± 0,45. A Figura 19 deixa 

claro que os grupos CE e CON apresentarem resultados superiores nestes 

mesmos momentos e apenas o grupo PGF2  foi semelhante. 

 

 

FIGURA 19 - Contagem Total de Neutrófilos (CTN) dos diferentes tratamentos, 

desde 24 horas após o parto até o 42º dia pós-parto, em vacas pluríparas 
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A aplicação de cipionato de estradiol, no grupo CE não promoveu 

decréscimo nas porcentagens de neutrófilos na citologia endometrial devido, 

provavelmente, à pequena influência do cortisol sobre a citologia endometrial. 

Porém, quando da primeira aplicação de cloprostenol, a porcentagem de 

neutrófilos apresentou declínio e retornou aos valores normais já no 14º dia 

pós-parto.  

Sobre a ocorrência de endometrites subclínicas diagnosticada 

através da citologia endometrial, somente o grupo PGF2  apresentou valores 

inferiores a 18%, conforme SHELDON et al. (2004) no período entre o 21º e o 

33º dia pós-parto. Assim, provavelmente o tratamento com cloprostenol pode 

ter diminuído a incidência de endometrites subclínicas. 

 Comparando os resultados encontrados no leucograma e na 

citologia endometrial, pode-se inferir que provavelmente o grupo PGF2  possa 

apresentar melhores valores na eficiência reprodutiva, já que foi o grupo que 

apresentou maiores valores de CTLinf, importante indicativo de duração do 

período de involução uterina e, aparentemente, menor incidência de 

endometrite subclínica. 

 

 

4.1.3 BACTERIOSCOPIA 

 

A Tabela 7 apresenta o número e a porcentagem de campos 

avaliados em uma escala de 0,0 a 1,0 de acordo com a classificação das 

bactérias em Gram positivas e negativas. A Tabela 7 também mostra o risco 

relativo, através do valor do odds ratios (OR), de cada tratamento em 

apresentar maior porcentagem de bactérias Gram negativas. 

O resultado encontrado aponta diferença estatística entre o grupo 

CON e o grupo CE (p<0,05). Os resultados do grupo CE mostraram que 34,0% 

das bactérias avaliadas foram classificadas como bactérias Gram negativas. 

Nos campos avaliados, o grupo PGF2  não foi diferente dos outros dois grupos 

(p>0,05), sendo numericamente inferior que o grupo CE e superior ao grupo 

CON, na porcentagem de bactérias Gram negativas, nos campos avaliados. 
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Tabela 7 - Porcentagem dos campos classificados como Gram negativas e 

odds ratios ajustado para os tratamentos em um modelo final de regressão 

logística do risco de apresentarem maior número de campos classificados 

como Gram negativas, do período 24 horas pós-parto até o 42º dia pós-parto. 

 N Gram Negativas OR 95% IC Valor de p 

CONa 420 111,5 (26,5%) Referência - - 

PGF2 a,b 420 130,1 (31,0%) 1,06 0,98 – 1,15 0,12 

CEb 420 143,0 (34,0%) 1,11 1,02 – 1,22 0,01 

TOTAL 1260 384,6 (30,1%)    

 

Assim, animais tratados com CE têm 1,11 mais vezes (p<0,01) de 

apresentaram maior porcentagem de bactérias Gram negativas do que animais 

do grupo CON. Isso significa que as fêmeas tratadas com cipionato de 

estradiol, 24 horas após o parto, têm 1,11 mais chances de possuírem o útero 

contaminado com bactérias Gram negativas do que animais não tratados, o 

que aumenta conseqüentemente o risco dos casos de endometrites. Não 

houve significância do OR do grupo PGF2  (p<0,12). 

Em estudo sobre o efeito do estradiol aplicado intra-uterino, 

SHELDON et al. 2004 verificaram que além de não se diminuir a contaminação 

bacteriana, ele contribuiu para o aumento do número de bactérias anaeróbias 

P. melaninogenicus e F. necrophorum, ambas Gram negativas. 

Assim como foi discutido durante o presente estudo, provavelmente 

as diferenças fisiológicas entre vacas primíparas e pluríparas provocaram 

diferenças quanto a resposta das categorias aos tratamentos. Assim, a Tabela 

8 revela a porcentagem de bactérias classificadas como Gram negativas e o 

odds ratios em vacas primíparas. 

Em vacas primíparas, os três grupos foram diagnosticados com 

incidência de endometrite subclínica, provocadas basicamente por bactérias 

Gram negativas (SHELDON et at., 2004). Sendo assim, a maior porcentagem 

de neutrófilos intra-uterinos foi verificada no grupo CON, porém foi a que 

apresentou menor porcentagem de bactérias Gram negativas. Esse resultado 

pode ser encarado como esperado, já que devido a maior migração de 
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neutrófilos para o lúmen uterino, o processo de quimiotaxia e os processos 

fagocíticos podem ocorrem de forma mais intensa, diminuindo 

conseqüentemente a porcentagem de bactérias categorizadas como 

potencialmente patogênicas. 

 

Tabela 8 - Porcentagem dos campos classificados como Gram negativas e 

odds ratios ajustado para os tratamentos em um modelo final de regressão 

logística do risco de apresentarem maior número de campos classificados 

como Gram negativas, do período 24 horas pós-parto até o 42º dia pós-parto, 

em vacas primíparas 

 N GRAM Negativas OR 95% IC Valor de p 

CONa 420 34,1 (16,2%) Referência - - 

PGF2
b 420 54,0 (25,7%) 1,12 1,02 – 1,25 0,01 

CEb 420 57,5 (27,4%) 1,15 1,08 – 1,27 0,0035 

TOTAL 1260 145,6 (23,1%)    

 

Em contrapartida, os grupos PGF2  e CE que apresentaram menor 

migração neutrofílica foram os que apresentaram maior porcentagem de 

bactérias Gram negativas. Isso pode ser um indício de que os processos 

ligados ao mecanismo de defesa uterino estejam comprometidos. Esses 

resultados são semelhantes aos encontrados por SHELDON, et al. (2004), em 

que o tratamento com estradiol aumentou a porcentagem de bactérias Gram 

negativas. Segundo SUBANDRIO et al. (2000), os efeitos do estradiol na 

melhoria da função neutrofílica não está comprovada. Além disso, existem 

indícios que o estradiol possa participar dos processos metabólicos de algumas 

bactérias, como a P. melaninogenicus. 

Os efeitos descritos por PAISLEY et al. (1986) para a prostaglandina 

F2  e seus análogos está relacionado com a eliminação de conteúdo do lúmen 

uterino, o que diminui a quantidade de bactérias e o subtrato para a sobrevida 

delas. 

Dessa forma, LEWIS et al., (2004) contestam uma ação benéfica da 

PGF2 , principalmente porque a capacidade de contração produzida pelo 

hormônio não seria capaz de eliminar todas as bactérias e nem seria capaz de 
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eliminar principalmente as mais patogênicas, já que o processo é meramente 

físico.  

O grupo CON foi superior (p<0,05) aos demais quanto a presença 

de bactérias ditas menos patogênicas. No grupo CON, apenas 16,2% dos 

campos foram classificados como bactérias Gram negativas, enquanto que o 

tratamento com resultado mais próximo é o grupo PGF2  com 25,7% dos 

campos avaliados como bactérias Gram negativas. 

Esses resultados corroboram com os anteriormente discutidos, pois 

quanto ao leucograma em vacas primíparas, o grupo PGF2  apresentou 

linfopenia severa pós-parto. Assim, provavelmente a imunodepressão 

provocada pela ação exacerbada de glucocorticóides pode ter provocado uma 

imunodepressão capaz de interferir negativamente na capacidade do animal de 

reagir aos desafios impostos, devido ao maior número de bactérias com 

capacidade patogênica no interior do útero. Além disso, há evidências de uma 

íntima relação entre a ação da PGF2  e níveis de glucocorticóides (SINGH et 

al., 2008; ROCCA & FITZGERALD, 2002). 

Sobre o grupo CE, apesar de não ter sido observado linfopenia no 

quadro leucocitário, não foi observado melhorias quanto a citologia, com um 

número de neutrófilos no interior do útero inferiores aos demais grupos. A 

menor capacidade de reação do organismo ao agente influencia na proporção 

de bactérias Gram negativas e positivas. Em comparação ao grupo PGF2 , o 

número de bactérias Gram positivas foi maior no grupo CE, talvez devido à 

presença de infecções provocadas pelo Arcanobacterium pyogenes, a única 

Gram positiva potencialmente patogênica. 

Esses resultados sugerem que o grupo CON, ou seja, a aplicação de 

nenhum fármaco em vacas primíparas, parece ser superior aos demais pela 

maior capacidade imunológica em combater os desafios comprovados pelo 

menor número de bactérias potencialmente patogênicas no interior do útero. 

Essa afirmação pode ser justificada pelos resultados encontrados na OR. O 

grupo PGF2  apresentou 1,12 mais chances de apresentar bactérias na 

citologia endometrial do que o grupo CON. Já com relação ao grupo CE a 

diferença ainda é maior, com 1,15 mais chances de apresentar maior 

porcentagem de bactérias Gram negativas do que o grupo CON. 
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Já em vacas pluríparas, a Tabela 9 mostra a porcentagem de 

campos classificados como Gram negativos e o odds ratios, nessa categoria de 

vacas. Os resultados foram diferentes entre os tratamentos, sendo o grupo 

PGF2  superior ao grupo CE (p<0,05) e o grupo CON semelhante aos outros 

dois (p>0,05). A diferença entre o número de campos classificados com 

bactérias Gram negativas no grupo CE foi 10,4% ao grupo PGF2 . 

 

Tabela 9 - Porcentagem dos campos classificados como Gram negativas e 

odds ratios ajustado para os tratamentos em um modelo final de regressão 

logística do risco de apresentarem maior número de campos classificados 

como Gram negativas, do período 24 horas pós-parto até o 42º dia pós-parto, 

em vacas pluríparas 

 N GRAM Negativas OR 95% IC Valor de p 

CONa,b 420 75,7 (36,0%) 0,97 0,86 – 1,09 0,56 

PGF2
a 420 70,9 (33,7%) Referência - - 

CEb 420 92,5 (44,1%) 1,18 1,01 – 1,38 0,02 

TOTAL 1260 239,1 (38,0%)    

 

Diferentemente do que ocorreu com o grupo CON em vacas 

primíparas, o grupo PGF2  apresentou menor porcentagem de bactérias Gram 

negativas, entretanto, o que também apresentou os menores valores quanto a 

porcentagem de neutrófilos. Isso pode indicar que provavelmente, a 

capacidade de contração foi máxima e a interferência de glucocorticóides pode 

ter sido menor nessa categoria animal. 

Já o grupo CON não apresentou os mesmos valores que em vacas 

primíparas. O grupo CE, no entanto, assim como nas vacas primíparas, 

apresentou alta porcentagem de bactérias potencialmente patogênicas. 

Logo, provavelmente, os melhores resultados na eficiência 

reprodutiva em vacas pluríparas deverão ser para o grupo PGF2 , já que 

apresentaram maior CTLinf, menor incidência de endometrite subclínica e 

menor porcentagem de bactérias Gram negativas. 

A OR indicou que os animais do grupo CE tiveram 1,18 vezes mais 

chance de apresentar bactérias Gram negativas do que o grupo PGF2  
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(p<0,02). A OR não foi significativa (P>0,05) para o grupo CON em relação ao 

grupo PGF2 . 
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4.2 EXPERIMENTO 2 

 

 

4.2.1 EFICIÊNCIA REPRODUTIVA 

 

A Tabela 10 apresenta a média do IPPC, TCPS e IPC, em cada um 

dos tratamentos. Os resultados apontam a inferioridade do tratamento com 

cipionato de estradiol em relação aos demais. O grupo CON foi o que obteve o 

melhor resultado, porém não foi diferente do grupo PGF2  nos três índices 

zootécnicos avaliados. 

 

TABELA 10 - Número de animais, média e desvio-padrão, em cada tratamento, 

do intervalo parto/primeiro cio (IPPC), taxa de concepção no primeiro serviço 

(TCPS) e intervalo parto/concepção (IPC) 

Tratamentos 
Nº. de 

Animais 

IPPC (dias) 

μ ± DP 
TCPS (%) 

IPC (dias) 

μ ± DP 

CON 38 109,2 ± 48,8a 68,52 (26) 128,8 ± 54,5a 

PGF2  38 115,0 ± 66,8a,b 55,26 (21) 138,7 ± 68,6a,b 

CE 38 135,4 ± 50,2b 52,63 (20) 155,2 ± 46,8b 

Total 114 119,9 ± 56,5 58,77 (67) 140,9 ± 57,9 

Letras diferentes minúsculas na mesma coluna indicam diferiram (P<0,05), pelo Teste de 

Student. 

 

A TCPS foi maior para o CON (68,52%), embora não tenha 

apresentado diferença estatística (p<0,05). Os resultados de IPPC e IPC do 

grupo CE foram maiores que aqueles encontrados para os outros dois grupos 

(p<0,05), sendo que em ambas variáveis o grupo CON apresentou menor 

resultado numérico. 

 

Sobre o IPPC, KASIMANICKAM et al. (2005) encontraram 

resultados com perfis semelhantes, ou seja, não houve diferença quanto a 

média entre o grupo tratado com PGF2  e grupo CON (p>0.05). Porém, as 
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médias encontradas pelos autores supracitados foram menores, 86 dias para 

PGF2  e 78 para o grupo CON. 

Para tentar encontrar as razões pelas quais o grupo CON obteve 

resultados tão expressivos no IPPC, adotou-se a distribuição de freqüência. O 

comportamento de algumas variáveis pode não ser retratado com clareza 

através apenas da média e do desvio-padrão. A Tabela 11 mostra a freqüência 

com que os primeiros estros ocorreram em cada tratamento e observou-se que, 

as fêmeas do grupo PGF2  apresentaram maior porcentagem de animais em 

cio (26,32%) nos primeiros 60 dias após o parto. Entretanto, entre 61 dias e 90 

dias pós-parto o maior número de fêmeas do grupo CON apresentaram cio 

(26,32%). 

 

TABELA 11 – Quantidade e porcentagem da freqüência de fêmeas que 

apresentaram primeiro cio, em cada intervalo pós-parto nos diferentes 

tratamentos 

Tratamentos N Até 60 dias PP 

(%) 

Entre 61 e 90 

dias PP (%) 

Acima de 90 

dias PP (%) 

COM 38 15,79 (6)a,b 26,32 (10) 57,89 (22) 

PGF2  38 26,32 (10)a 15,79 (6) 57,89 (22) 

CE 38 5,26 (2)b 15,79 (6) 78,95 (30) 

Total 114 15,79 (18) 19,30 (22) 64,91 (74) 

Letras diferentes minúsculas na mesma coluna indicam diferiram (P<0,05), pelo Teste Exato de 

Fischer. 

 

Nos primeiros 60 dias pós-parto, o tratamento com cipionato de 

estradiol foi diferente do grupo PGF2  e apresentou menor porcentagem de 

fêmeas em estro naquele período estabelecido. O tratamento em questão 

também foi inferior numericamente ao grupo CON, indicando que os animais do 

grupo CE podem ter tido o comportamento estral comprometido pelo uso do 

hormônio estradiol. 

Uma das explicações para o grupo CE apresentar uma pequena 

quantidade de cio até os 90 dias pós-parto pode ser obtida por um estudo 

conduzido por OZTURK et al. (1998), os quais verificaram que os animais 

expostos prolongadamente ao estradiol na fase folicular apresentaram inibição 
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do pico de liberação de LH. Os resultados apresentados por SUBANDRIO et al. 

(2000), no sentido de que o estradiol poderia melhorar a capacidade 

imunológica, favorecendo o desempenho reprodutivo não foram verificados no 

presente estudo. 

Os resultados quanto ao TCPS foram semelhantes aos observados 

por HENDRICKS et al. (2006), em vacas holandesas tratadas no pós-parto 

recente com cloprostenol. O tratamento com PGF2  não melhorou a TCPS em 

relação ao grupo CON. 

A Figura 20 mostra a freqüência acumulada do cio de todos os 

tratamentos e mais uma vez, observa-se que somente foram observados cios 

no grupo CE com maior frequência a partir dos 60 dias pós-parto. A figura 

também aponta que, apesar da média do grupo PGF2  ter sido inferior ao 

grupo CON, o tratamento PGF2  (linha vermelha) apresentou maior 

porcentagem de vacas ciclando até os 100 primeiros dias pós-parto. 

 

FIGURA 20. Porcentagem de fêmeas que apresentaram estro no período pós-

parto, em diferentes tratamentos 

 

O grupo CON somente supera o grupo PGF2 , aproximadamente 

após 100 dias do parto, o que torna o uso de análogos de prostaglandina F2  



55 
 

justificável até o momento, considernado o objetivo de antecipar a 

manifestação de cio após o parto. 

Sobre a taxa de concepção no primeiro serviço (TCPS), não houve 

diferença entre os tratamentos. O grupo CON foi numericamente superior, 

assim como no IPPC e conseqüentemente no IPC. KASIMANICKAN et al. 

(2005), também não verificaram diferenças entre o grupo PGF2  e o grupo 

CON, porém encontraram médias menores (44% grupo PGF2  e 24% grupo 

CON). HENDRICKS et al. (2006), também observaram que não houve 

diferenças entre ao animais tratados ou não com PGF2 . 

O intervalo parto/concepção pode ser compreendido como o resumo 

dos outros dois índices zootécnicos avaliados, ou seja, não basta o tratamento 

ser capaz de melhorar o IPPC, se o mesmo não proporcionar resultados 

satisfatórios na TCPS. Sendo assim, não houve diferença entre os tratamentos 

CON e PGF2  e entre PGF2  e CE. Os resultados encontrados também foram 

verificados por KASIMANICKAN et al. (2005), em que não observaram 

diferenças entre o grupo PGF2  e o grupo CON. 

Os resultados encontrados quanto a eficiência reprodutiva 

concordam com os resultados apresentados durante o Experimento 1. Nos 

animais sem separação por categoria, os grupos não apresentaram diferenças 

quanto ao leucograma e à citologia. Quanto à bacterioscopia, o grupo CON foi 

superior ao grupo CE e semelhante ao grupo PGF2 . Logo, os resultados 

encontrados a campo mostram que em um rebanho sem distinção entre vacas 

primíparas e pluríparas o uso de análogos da PGF2  não apresenta resultados 

superiores ao grupo dos animais não tratados (CON). 

Entretanto, é importante salientar que grandes diferenças foram 

observadas entre vacas primíparas e pluríparas que podem explicar melhor o 

comportamento de cada tratamento. 
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4.2.2 EFICIÊNCIA REPRODUTIVA EM PRIMÍPARAS 

 

Os resultados de eficiência reprodutiva das primíparas foram 

diferentes daqueles apresentados quando não se fez a separação por 

categorias, conforme mostra a Tabela 12. Apesar da diferença numérica, sobre 

o IPPC, não houve diferença entre os tratamentos (p>0,05). O grupo CON 

obteve, em média, em IPPC 37,4 dias menor que o grupo PGF2  e 31,4 dias 

menor que o grupo CE. 

Sobre o uso de análogos da PGF2  em primíparas, MEJÍA & 

LACAU-MENGIDO, (2005) verificaram valores menores para IPPC para vacas 

tratadas com uma aplicação de análogos da PGF2  no puerpério recente, 

sendo 95,2 ± 2,6 dias para as que mostraram sinais de endometrite e 72,0 ± 

1,9 dias para aquelas sem sinais clínicos de endometrite. 

Apesar disso, MEJÍA & LACAU-MENGIDO (2005) obtiveram 

resultados semelhantes aos encontrados no presente trabalho, quanto as 

diferenças entre o tratamento com PGF2  e o grupo CON, pois tanto as vacas 

primíparas com sinais clínicos de endometrite como as sem sinais clínicos 

apresentaram o IPPC maior nos grupos tratados com PGF2 , comparados ao 

grupo CON. 

 

TABELA 12 - Número de animais, média e desvio-padrão, em cada tratamento, 

do intervalo parto/primeiro cio (IPPC), taxa de concepção no primeiro serviço 

(TCPS) e intervalo parto/concepção (IPC), na categoria de vacas primíparas 

Tratamentos 
Nº. de 

Animais 

IPPC (dias) 

μ ± DP 
TCPS (%) 

IPC (dias) 

μ ± DP 

CON 16 117,5 ± 46,7 81,25 (13)A 130,3 ± 51,2a 

PGF2
 16 154,9 ± 68,3 31,25 (5)B 176,1 ± 72,9b 

CE 16 148,9 ± 44,0 75,00 (12)A 161,6 ± 36,9a,b 

Total 48 140,4 ± 55,5 62,50 (30) 140,4 ± 55,5 

Letras diferentes minúsculas na mesma coluna indicam diferença (p<0,05), pelo Teste de 

Student. 

Letras diferentes maiúsculas na mesma linha indicam diferença (p<0,05), pelo Teste de Fisher. 

 



57 
 

Os resultados da Tabela 13 comprovam a superioridade numérica 

do grupo CON até os 90 dias após o parto, em relação aos outros tratamentos. 

Aparentemente, as primíparas podem ter sofrido conseqüências do 

manejo adotado na propriedade, em que não se prioriza diminuir os dias em 

aberto dessa categoria animal. Apesar dos retiros possuírem lotes bem 

definidos, divididos por produção leiteira e dias em lactação, os critérios não 

levam em consideração a ordem de parto das vacas. 

MEJÍA & LACAU-MENGIDO, (2005) também encontraram TCPS 

semelhantes, em que o grupo de primíparas tratadas com PGF2  (41,7%) foi 

inferior (p<0,05) ao grupo controle (50,3%). 

 

TABELA 13 – Quantidade e porcentagem da freqüência de fêmeas primíparas 

que apresentaram primeiro cio, em cada intervalo pós-parto nos diferentes 

tratamentos 

Tratamentos n Até 60 dias PP 

(%) 

Entre 61 e 90 

dias PP (%) 

Acima de 90 

dias PP (%) 

COM 16 6,25% (1) 31,25% (5) 62,50% (10) 

PGF2  16 6,25% (1) 6,25% (1) 87,50% (14) 

CE 16 0% (0) 6,25% (1) 93,75% (15) 

Total 48 4,16% (2) 14,58% (7) 81,25% (39) 

     

 

MEJÍA & LACAU-MENGIDO (2005) atribuíram o comportamento das 

vacas primíparas aos tratamentos com PGF2 , devido a pior condição corporal 

das mesmas, apresentando respostas diferentes ao uso de hormônios 

exógenos. 

Além disso, o que proporcionou com que o grupo CON pudesse ser 

numericamente superior ao grupo PGF2  e diferente estatisticamente ao grupo 

CE nos animais sem separação por categorias foi o baixo resultado dos grupos 

tratados na categoria de primíparas. 

Os resultados de eficiência reprodutiva das primíparas também 

refletem o que foi verificado durante todo o experimento 1. Os animais do grupo 

PGF2  apresentaram menor CTLinf, o que confirma os resultados de LEVKUT 
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et al. (2002) sobre a influência da CTLinf sobre a involução uterina. Além disso, 

os resultados de citologia endometrial demonstram que o grupo CON apesar 

de apresentar um número maior de neutrófilos no lúmen uterino, manteve a 

função neutrófilica e apresentou menor número de bactérias comprovadamente 

patogênicas. 

Os tratamentos com cipionato de estradiol e cloprostenol não 

apresentaram benefícios para vacas primíparas. A menor contagem de 

neutrófilos apresentada pelo grupo PGF2  não contribuiu para que houvesse 

também uma menor porcentagem de bactérias Gram negativas. Assim, 

provavelmente, a modulação da resposta imunológica através das 

prostaglandinas pode ter sido comprometida. 

A teoria desenvolvida por SHELDON et al. (2003a) sobre a 

capacidade do estradiol de melhorar a fertilidade de fêmeas no parto não foi 

válida para o presente estudo, considerando vacas primíparas. 

 

 

4.2.3 EFICIÊNCIA REPRODUTIVA EM PLURÍPARAS 

 

Na Tabela 14 encontram-se as médias de IPPC, TCPS e IPC da 

categoria de vacas pluríparas. Os resultados encontrados nessa categoria são 

mais próximos àqueles do grupo total de animais quando não é feita a 

separação por categorias. O grupo PGF2  foi numericamente superior ao grupo 

CON (p<0,05), e estatisticamente diferente do grupo CE (p<0,05). 

O grupo PGF2  apresentou melhor IPPC, 17,2 dias menor que o 

grupo CON e 39,6 dias menor que o grupo CE. MEJÍA & LACAU-MENGIDO 

(2005) observaram também superioridade do grupo controle sobre o grupo 

PGF2 , tanto em vacas pluríparas com ou sem sinais de endometrite. Em 

relação às vacas pluríparas, os mesmos autores também não verificaram 

diferença entre os dois grupos, 45,1% e 47,8% respectivamente, para PGF2  e 

CON. 

As diferenças em relação às pluríparas também foram encontradas 

por MEJÍA & LACAU-MENGIDO (2005). Porém, os autores supracitados 

identificaram média maior do grupo tratado com PGF2  em relação ao grupo 
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CON categoria das pluríparas. Essa discrepância pode ser justificada, pois no 

mesmo estudo, o grupo de pluríparas tratadas com PGF2  também não obteve 

o menor IPPC, conseqüentemente, não teve também o melhor IPC.  

 

TABELA 14 - Número de animais, média e desvio-padrão, em cada tratamento, 

do intervalo parto/primeiro cio (IPPC), taxa de concepção no primeiro serviço 

(TCPS) e intervalo parto/concepção (IPC) na categoria de vacas pluríparas 

Tratamentos 
Nº. de 

Animais 

IPPC (dias) 

μ ± DP 
TCPS (%) 

IPC (dias) 

μ ± DP 

CON 22 103,2 ± 50,6a,b 59,09 (13)A,B 127,7 ± 57,9a,b 

PGF2  22 86,0 ± 49,3a 72,73 (16)A 111,4 ± 51,6a 

CE 22 125,6 ± 53,1b 36,36 (8)B 150,5 ± 53,2b 

Total 6 104,9 ± 56,8 56,06 (37) 129,9 ± 55,8 

Letras diferentes minúsculas na mesma coluna indicam diferença (p<0,05), pelo Teste de 

Student. 

Letras diferentes maiúsculas na mesma coluna indicam diferença (p<0,05), pelo Teste de 

Fisher. 

 

Assim como foi verificado HENDRICKS et al. (2006) as vacas 

pluríparas apresentaram maior TCPS que vacas prímiparas. A razão para a 

superioridade da fertilidade das vacas pluríparas é provavelmente o menor 

período de balanço energético negativo enfrentado pelas vacas pluríparas em 

comparação com as primíparas, no período de puérperio (ROCHE et al., 2000). 

Os valores de eficiência reprodutiva do grupo CON e PGF2  são 

superiores aos encontrados por LOPES (2007), que relatam valores de IPPC e 

TCPS para o grupo CON, respectivamente 65,33 ± 7,16 e 62,5 dias e para o 

grupo PGF2 , os resultados foram 76,66 ± 7,79 e 75 dias. A razão dessa 

superioridade dos valores encontrados no presente estudo comparados ao de 

LOPES (2007) provavelmente deve-se a questões de manejo e saúde uterina 

dos animais envolvidos no experimento. 

A Tabela 15 mostra a porcentagem de vacas pluríparas que 

apresentaram o primeiro cio em relação aos dias de puerpério. Diferentemente 

do que ocorreu nas vacas primíparas, o grupo PGF2  foi muito superior aos 
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outros dois grupos. O grupo PGF2  foi numericamente superior ao grupo CON 

e diferente do grupo CE (p<0,05). 

Esses resultados traduzem com clareza a superioridade do grupo 

PGF2  em relação aos demais grupos, pois além de apresentarem cio mais 

precocemente, ainda são bastante férteis, com a TCPS de 72,73%. 

 

TABELA 15 – Quantidade e porcentagem da freqüência de fêmeas pluríparas 

que apresentaram primeiro cio, em cada intervalo pós-parto e nos diferentes 

tratamentos 

Tratamentos n Até 60 dias PP 

(%) 

Entre 61 e 90 

dias PP (%) 

Acima de 90 

dias PP (%) 

CON 22 22,73% (5)a,b 22,73% (5) 54,54% (12) 

PGF2  22 40,91% (9)a 22,73% (5) 36,36% (8) 

CE 22 5,26% (2)b 22,73% (5) 68,18% (15) 

Total 66 24,24% (16) 22,72% (15) 53,03% (35) 

Letras diferentes minúsculas na mesma linha indicam diferiram (P<0,05), pelo Teste Exato de 

Fischer. 

 

Os resultados superiores do grupo PGF2  em relação ao 

desempenho reprodutivo podem ser justificados por resultados encontrados no 

experimento 1. O grupo em questão, em vacas pluríparas, apresentou altos 

valores de CTLinf e não apresentou endometrite sublínica diagnosticada 

através da citologia endometrial. Além disso, o grupo PGF2  apresentou menor 

porcentagem de bactérias patogênicas comparado aos demais grupos. 

As diferenças encontradas entre vacas prímiparas e multíparas, 

principalmente em relação aos grupos CON e PGF2 , foram justificadas por 

BAISHYA et al. (1994) que verificaram que a aplicação de cloprostenol pode 

provocar a liberação de glucocorticóides, principalmente cortisol. Entretanto, 

provavelmente o comportamento quanto a liberação do cortisol no período peri-

parto entre primíparas e pluríparas seja diferente (TANAKA et al., 2008), sendo 

que o cortisol é liberado mais intensamente em vacas primíparas, o que pode 

ter impedido a ação benéfica da PGF2  de contração do útero.  
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4.2.4 AVALIAÇÃO ECONÔMICA DOS TRATAMENTOS 

 

A avaliação econômica foi realizada através da simulação da 

utilização dos tratamentos em uma propriedade hipotética, em um período de 

cinco anos, em situações imagináveis semelhantes às condições encontradas 

no experimento. 

Considerou-se que propriedade possui 50 vacas em lactação, sendo 

10 delas primíparas. As vacas pluríparas possuem a produção média de 20 

litros de leite/dia e as primíparas a produção média de 15 litros de leite/dia. 

Todo o rebanho terá lactação média de 300 dias. O produtor estabeleceu que 

25% do rebanho em lactação seja composto por vacas primíparas. Para tanto, 

a cada novo ano, será resguardada a quantidade necessárias de bezerras para 

o cumprimento dessa meta e o restante comercializado ainda bezerras. As 

bezerras serão comercializadas a um valor de R$ 350,00 e os bezerros serão 

doados. Será atribuída taxa de descarte de vacas em lactação no valor de 8% 

por ano. 

Independentemente do preço do leite, estabeleceu-se que o lucro 

por litro de leite produzido será em média no valor de R$ 0,09 e os custos com 

a dose de cada hormônio será de R$ 5,00 para o cloprostenol (2ml) e R$ 4,00 

para o cipionato de estradiol (3 ml). 

Devido às diferenças verificadas nos resultados de eficiência 

reprodutiva entre vacas primíparas e pluríparas, foi criada além dos três 

tratamentos já definidos, outra situação em que o produtor utilizaria a 

combinação entre o melhor tratamento para as primíparas (Grupo CON) e para 

as pluríparas (Grupo PGF2 ). As descrições das situações são: 

SITUAÇÃO 1 - Em todo o rebanho não seria utilizado nenhum tratamento 

hormonal pós-parto (Grupo CON) 

SITUAÇÃO 2 – Em todo o rebanho seria utilizado duas aplicações de 

cloprostenol (2 ml), dias sete e 14 pós-parto (Grupo PGF2 ) 

SITUAÇÃO 3 – Em todo o rebanho seria utilizado uma aplicação de cipionato 

de estradiol (3 ml), 24 horas após o parto (Grupo CE) 
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SITUAÇÃO 4 – Não seria utilizado em vacas primíparas (Grupo CON) e seria 

utilizado duas aplicação de cloprostenol (2 ml) dias sete e 14 pós-parto, em 

vacas pluríparas (PGF2 ). 

A Tabela 16 mostra as características zootécnicas e financeiras da 

propriedade simulada, no final do primeiro ano. As situações 1, 2 e 4 não 

apresentaram grandes diferenças financeiras. Entretanto, a situação 3 no final 

do primeiro ano produziu um lucro R$ 4.885,00 menor que a situação 1. 

As principais razões que explicam essa grande diferença é que já no 

primeiro ano, a situação 3 já apresenta o número de vacas em lactação inferior 

às demais situações. Isso porque devido ao maior IPC, diminuiu o número de 

partos e conseqüentemente um menor número de bezerro e menor capacidade 

posterior de reposição. 

 

TABELA 16 – Características zootécnicas e financeiras da propriedade 

simulada, no final do primeiro ano, em diferentes situações. 

Item Situação 1 Situação 2 Situação 3 Situação 4 

Nº de Pluríparas Lac. 41 41 39 42 

Nº de Novilhas Lac. 10 10 10 11 

Prod. de Leite 256.500 258.000 240.000 262.500 

Nº de Vacas Descart. 4 4 3 4 

Nº de Bezerras Vend. 12 12 10 11 

Lucro Liq./Leite R$ 23.085,00 R$ 23.220,00 R$ 21.600,00 R$ 23.625,00 

Lucro Liq./Venda R$ 14.200,00 R$ 14.200,00 R$ 11.000,00 R$ 13.850,00 

Custos c/ tratamentos 0 R$ 500,00 R$ 200,00 R$ 400,00 

Lucro Liq. Anual R$ 37.285,00 R$ 36.920,00 R$ 32.400,00 R$ 37.075,00 

 

A situação 3 devido ao menor número de vacas em lactação 

também apresentou menor lucro líquido oriundo dessa fonte, o que culminou 

nessa diferença financeira. 

Em relação aos tratamentos, nota-se que financeiramente o 

tratamento com cipionato de estradiol é inferior aos demais, independente da 

categoria de vacas. Sobre o uso do cloprostenol, no primeiro ano, as vantagens 

não ficaram claras. Tanto a situação 2 como a situação 4 apresentaram 

lucratividade menores ao grupo controle. 
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Os custos com os tratamentos foram muito pequenos em relação a 

lucratividade da atividade. Isso demonstra que o uso de um protocolo hormonal 

no pós-parto recente não onera o custo de produção na pecuária leiteira 

brasileira.   

A Tabela 17 mostra as características zootécnicas e financeiras da 

propriedade simulada, no final do segundo ano. Após dois anos de utilização 

de tratamentos hormonais, as situações 1, 2 e 4 ainda continuam apresentando 

o melhor retorno financeiro ao produtor. A situação 3, devido a um primeiro ano 

já bastante inferior aos demais grupos, apresenta uma diminuição da 

lucratividade anual do produtor na escala de R$ 6.000,00. 

A Tabela 18 já mostra que a situação 4, no segundo ano de 

utilização já produz uma lucratividade anual superior a R$ 1.000 em 

comparação a situação 1 e 2. 

 

TABELA 17 – Características zootécnicas e financeiras da propriedade 

simulada, no final do segundo ano, em diferentes situações. 

Item Situação 1 Situação 2 Situação 3 Situação 4 

Nº de Pluríparas Lac. 39 39 35 41 

Nº de Novilhas Lac. 12 12 10 12 

Prod. de Leite (lts) 261.000 262.500 232.500 273.000 

Nº de Vacas Descart. 7 7 6 7 

Nº de Bezerras Vend. 39 39 35 41 

Lucro Liq./Leite R$ 23.490,00 R$ 23.635,00 R$ 20.950,00 R$ 24.570,00 

Lucro Liq./Venda R$ 23.450,00 R$ 23.450,00 R$ 20.250,00 R$ 23.800,00 

Custos c/ tratamentos 0 R$ 510,00 R$ 200,00 R$ 400,00 

Lucro Liq. Anual R$ 46.940,00 R$ 46.565,00 R$ 40.979,00 R$ 47.960,00 

 

O número de vacas em lactação no segundo ano da utilização do 

cloprostenol somente para as vacas pluríparas (situação 4) é superior aos 

demais grupos, o que implica em maior produção de leite. Isso significa que 

com melhores índices reprodutivos, a situação 4 tende a ser mais lucrativa que 

as demais. Além disso, a situação em questão consegue anualmente produzir 

um maior número de bezerros e conseqüentemente gerar maiores receitas ao 

produtor. 
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Em relação aos custos com tratamentos, percebe-se que apesar dos 

custos serem menores na situação 4 comparada com a situação 2, a 

lucratividade anual da atividade é melhor para a situação 4. Com o efeito 

acumulativo, a cada ano com a utilização de um protocolo hormonal no pós-

parto recente pode significar diferenças que a médio e longo prazo sejam 

capazes de tornar a atividade leiteira mais lucrativa. 

Seguindo essa mesma hipótese, após cinco anos da utilização de 

cada tratamento, a fazenda simulada apresentaria as seguintes características 

zootécnicas e financeiras (Tabela 18). 

 

TABELA 18 – Características zootécnicas e financeiras da propriedade 

simulada, no final do quinto ano, em diferentes situações. 

Item Situação 1 Situação 2 Situação 3 Situação 4 

Nº de Pluríparas Lac. 39 39 31 42 

Nº de Novilhas Lac. 12 12 9 13 

Prod. de Leite (lts) 259.500 261.000 213.000 283.500 

Nº de Vacas Descart. 7 7 6 8 

Nº de Bezerras Vend. 39 39 31 42 

Lucro Liq./Leite R$ 23.355,00 R$ 23.490,00 R$ 18.630,00 R$ 25.515,00 

Lucro Liq./Venda R$ 23.450,00 R$ 23.450,00 R$ 19.900,00 R$ 26.300,00 

Custos c/ tratamentos 0 R$ 510,00 R$ 172,00 R$ 420,00 

Lucro Liq. Anual R$ 46.805,00 R$ 46.430,00 R$ 38.362,00 R$ 51.395,00 

 

Após cinco anos, a situação 4 é R$ 4.590,00 mais lucrativa que a 

segunda melhor situação (Situação 1). Essa diferença decorre que, após os 

cinco anos, a propriedade na situação 4 possui um maior número médio de 

vacas em lactação, maior produção leite anual e maior número de venda de 

animais (descarte de vacas e venda de bezerras). 

A Situação 2 não apresentou grandes diferenças para a Situação 1, 

o que comprova que no presente estudo o uso do cloprostenol, no sétimo e no 

14º dia após o parto só se torna financeiramente viável quando utilizado 

somente em vacas pluríparas. Ou seja, o uso indiscriminado do protocolo, seja 

para vacas primíparas ou não, pode não trazer os benefícios financeiros 

imagináveis. Assim, os benefícios que o cloprostenol pode produzir para as 
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vacas pluríparas podem ser clinicados com as perdas produzidas pelo uso do 

hormônio em vacas primíparas. 

A Situação 3, no final de cinco anos, traz grandes déficits 

financeiros. Devido a diminuição gradual do número de partos a cada ano, o 

uso do cipionato de estradiol 24 horas após o parto, diminui o número de vacas 

em lactação e o numero de animais vendidos ou descartados a cada ano. O 

efeito acumulativo produz no quinto ano uma diferença anual na lucratividade 

entre a Situação 3  e 4 em valores de R$ 13.033,00.  

Portanto, apesar do menor custo financeiro do tratamento, o uso do 

cipionato de estradiol em vacas, tanto em primíparas quanto em pluríparas, é 

economicamente inviável. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Nas condições em que este estudo foi realizado, os resultados 

obtidos permitem concluir que: 

 O uso do cloprostenol (500 g), aos sete e 14 dias após o parto, 

melhorou a saúde uterina em vacas pluríparas e consequentemente 

melhorou a eficiência reprodutiva; 

 O uso do cloprostenol (500 g), aos sete e 14 dias após o parto não 

trouxe os mesmos benefícios para as vacas primíparas; 

 O uso do cipionato de estradiol (3 mg), 24 horas pós-parto não 

apresentou melhoria na saúde uterina de vacas sem distinção de 

categoria, o que representou pior desempenho reprodutivo; 

 A avaliação econômica demonstrou que é rentável o uso do cloprostenol 

somente em vacas pluríparas, não sendo recomendado a sua utilização 

em vacas primíparas. 
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