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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo comparar a contagem de folículos antrais (CFA) e os 

resultados da IATF em Vacas Nelore (Bos indicus, n = 606) multíparas, paridas (30-60 

dias de pós parto) e com escore de condição corporal (ECC) de 3,0 ± 0,5 (escala 1-5) os 

animais foram submetidos a protocolo de sincronização da ovulação. Em dias aleatórios 

do ciclo estral (D0), as vacas receberam dispositivo intravaginal (P4; DIB®, Zoetis, 

Brasil) e 2 mg BE (Estrogin®, Farmavet, Brasil), IM. Na retirada do implante (D8), 

receberam 250 ug de cloprostenol sódico (PGF2α; Ciosin®, Intervet-Schering Plough, 

Brasil), 300 UI de eCG (Novormom®, Syntex AS, Argentina) e 1 mg de CE (ECP®, 

Zoetis, Brasil), IM, e inseminadas em tempo fixo (IATF) 48 horas após a retirada do 

dispositivo de P4. Somente os folículos ≥ 3 mm foram contabilizados por 

ultrassonografia, utilizando transdutor linear no (D0) e os animais foram divididos em 

grupos de alta  CFA (G-Alta, ≥ 45 folículos, n = 144), intermediária (G-intermediária, ≥ 

20 e ≤ 40 folículos, n = 295) e baixa (G-baixa, ≤ 15 folículos, n = 165). A contagem de 

folículos antrais não apresentou um padrão de distribuição normal, portanto a CFA entre 

os grupos (Baixa, Média e Alta contagem) foi analisada pelo teste de Kruskal-Wallis. 

Variáveis categóricas nominais (taxas de concepção, prenhez e a ocorrência de perda 

embrionária dos 30 aos 60 dias) foram analisadas pelo teste de Qui-quadrado, seguido 

de comparações aos pares para se determinar a diferença entre os grupos. Para 

apresentação destas variáveis os dados foram expressos como proporções.  Todas as 

análises estatísticas foram realizadas no software estatístico Minitab® 16.1.1, adotando 

um nível de significância quando p for ≤ 0,05. A média de folículos antrais (média ± 

DP) foi 30,2 ± 15,1 e a taxa de concepção média 56,6 % (343/606), com perda 

embrionária média de 4,9%, não diferindo estatisticamente entre os grupos. No grupo de 

alta, a média de CFA foi de 51,9 ± 6,2, e de 29,5 ± 6,0 para o grupo intermediário e de 

11,4 ± 2,8 no grupo de baixa CFA. Houve diferença na taxa de concepção entre os 

grupos de alta e baixa CFA (49,3 vs. 67,1 %), e a taxa de concepção do grupo de baixa 

CFA foi maior em comparação ao grupo intermediário (67,1 vs. 54,2%, p<0,07). Desta 

forma conclui-se que vacas Nelores de baixa CFA apresentam taxas de concepção a 

IATF superiores quando comparadas aos demais grupos.  

 

 

Palavras chave: Fêmeas Nelore; eficiência reprodutiva, prenhez, IATF, Oócitos, 

Inseminação artificial  
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ABSTRACT 

 

This study aimed to compare the antral follicle count (CFA) and the IATF results in 

Nelore cows (Bos indicus, n = 606) multiparous, calved (40-60 days postpartum) and 

body condition score (BCS ) 3.0 ± 0.5 (range 1-5) were subjected to ovulation 

synchronization protocol. In random day of the estrous cycle (D0), cows received 

intravaginal device (P4; DIB®, Zoetis, Brazil) and 2 mg BE (Estrogin®, Farmavet, 

Brazil), IM. On removal of the implant (D8) received 250 ug of sodium cloprostenol 

(PGF2a; Ciosin®, Intervet-Schering Plough, Brazil), 300 IU eCG (Novormom®, 

Syntex AS, Argentina) and 1 mg EC (ECP®, Zoetis, Brazil), IM. The cows were 

inseminated at a fixed time (TAI) 48 hours after the removal of the P4 device. Only 

follicles ≥ 3 mm were recorded by ultrasound, using linear transducer (D0) and the 

cows were divided into high CFA groups (G-High, ≥ 45 follicles, n = 144), intermediate 

(G-intermediate, ≥ 20 and follicles ≤ 40, n = 295) and low (L-low, follicles ≤ 15, n = 

165). The antral follicle count did not show a pattern of normal distribution, so the CFA 

between groups (low, medium and high count) was analyzed by Kruskal-Wallis test. 

nominal categorical variables (conception rates, pregnancy and the occurrence of 

embryonic loss from 30 to 60 days) were analyzed by chi-square test. followed by 

pairwise comparisons to determine differences between groups. For presentation of 

these variables the data were expressed as proportions. All statistical analyzes were 

performed using statistical software Minitab 16.1.1, adopting a significance level of p is 

≤ 0.05. The average number of antral follicles (mean ± SD) was 30.2 ± 15.1 and the 

average conception rate 56.6% (343/606) with embryonic average loss of 4.9% in the 

second ultrasound, not statistically different between groups. In the high group, the 

mean CFA was 51.9 ± 6.2 and 29.5 ± 6.0 for the intermediate group and 11.4 ± 2.8 in 

the low group CFA. There was a difference in conception rate between high and low 

groups CFA (49.3 vs. 67.1%), and low group conception rate CFA was higher 

compared to the intermediate group (67.1 vs. 54 2%, p <0.07). Thus it is concluded that 

CFA low Nellore cows have higher conception rates will TAI compared to other 

groups. 

 

 

Keywords: Nellore females; reproductive performance, pregnancy, TAI, Oocyte, 

Artificial Insemination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A demanda mundial por alimentos pode dobrar até o ano de 2050, o aumento 

desta demanda é correlacionado positivamente com o crescimento populacional 

mundial. Em recente estudo, a ONU projetou que em 2050 a população mundial será de 

9,3 bilhões de pessoas, assumindo uma taxa de crescimento, média de 0,84% ao ano. Ao 

final de 2011, éramos aproximadamente 7 bilhões de pessoas em todo o mundo, isso 

significa que em 39 anos a população mundial poderá crescer 33%, o que elevaria a 

demanda por alimentos (United Nations, 2011). 

Tendo em vista estes dados, temos que buscar melhorias de produtividade e 

qualidade para atender um mercado cada vez maior e mais exigente.  Neste contexto, 

nas últimas décadas tem-se verificado uma intensa utilização de programas que 

proporcionam maior eficiência na pecuária, como sincronização do estro e da ovulação, 

que permitem a realização da inseminação artificial em tempo fixo (IATF), (Meneghetti 

et al., 2009). 

 Os índices atuais de 40 a 50 % de prenhez em IATF podem ser melhorados, 

pois, sofrem influência de variáveis como nutrição, período pós parto e  enfermidades 

(Bó et al., 2003; Ireland et al, 2008). Recentemente, a população de folículos antrais  

tem sido objeto de estudo, sendo considerada mais uma possível variável capaz de 

influenciar os resultados obtidos na utilização das biotecnologias reprodutivas como 

IATF, apontada como possível causa de mudanças nas taxas de concepção de rebanhos 

expostos a essas técnicas (Evans et al., 2012; Ireland et al., 2011; Rico et al., 2012; 

Silva-Santos et al., 2013). 

A contagem de folículos antrais pode influenciar direta ou indiretamente na taxa 

de concepção, que se refere ao número de vacas que ficaram prenhes em relação ao 

número de vacas que foram inseminadas em um determinado lote ou período, também 

podendo interferir na taxa de prenhez que se refere ao número de vacas que ficaram 

prenhes em relação ao número total de vacas destinadas a reprodução.  

Para avaliarmos melhor esta nova variável temos que observar quais grupos 

estamos comparando, pois existem diferenças reprodutivas entre Bos indicus e Bos 

taurus que devem ser levadas em consideração quanto ao emprego de técnicas de 

manejo e inseminação artificial (Baruselli et al., 2007). 

Algumas distinções foram descritas na dinâmica folicular de zebuínos e taurinos, 

uma delas seria a discrepância no número de ondas de crescimento folicular por ciclo 
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estral. Animais taurinos podem apresentar predominantemente ciclo estral de duas e três 

ondas de crescimento folicular (Savio et. al., 1988; Sirois e Fortune, 1988; Ginther et. 

al., 1989; Wolfenson et al., 2004). Em zebuínos é descrita maior incidência de 3 ondas, 

sendo relatada a presença de até 4 ondas de crescimento folicular por ciclo estral 

(Rhodes et al., 1995; Figueiredo et al., 1997; Viana et al., 2000). 

Os animais Bos tauros possuem um diâmetro folicular em media de 17,1 mm 

(Ginther et al., 1989), já  em Bos indicus, são relatados diâmetros de 11,3 mm,  

(Figueiredo et al., 1997). Portanto, verificam-se diâmetros menores de folículos 

dominantes e ovulatórios para animais zebuínos quando comparados a taurinos 

(Baruseli et al., 2006; 2007; Martins et al., 2005).  

 Em consequência do menor diâmetro folicular, o corpo lúteo também apresenta 

menores dimensões em Bos indicus, variando de 17 a 21 mm de diâmetro (Rhodes et 

al., 1995; Figueiredo et al., 1997), enquanto em taurinos, a média é de 20 a 30 mm 

(Ginther et al., 1989; Kastelic et al., 1990), este fato pode acarretar na menor 

concentração de progesterona produzida por gama de tecido luteínico em zebuínos em 

relação aos taurinos (Randel et al., 1976; Segerson et al., 1984). 

 Existe uma variabilidade na população de folículos antrais entre os animais, 

porém é observada à repetitividade da CFA no mesmo animal se avaliado em períodos 

diferentes (Burns et al., 2005; Ireland et al., 2007, 2008). 

 Em trabalho realizado pela Michigan State University Beef, verificou-se uma 

diferença significativa na concepção entre animais Bos taurus de alta (>25 foliculos), 

média (16 a 24 foliculos) e baixa  (<15 foliculos) CFA, sendo os animais com produção 

de folículos antrais maiores que 3mm superior a 25 unidades, que obtiveram os 

melhores resultados quanto a taxa de concepção (Ireland et al.,2008). 

No entanto, trabalhos realizados em fêmeas Bos indicus demostraram uma 

tendência dos animais classificados nos grupos de baixa CFA, á apresentarem melhores 

taxas de concepção (Morotti et al., 2015; Silva-Santos et al., 2011).  

Buscando um melhor entendimento sobre o que se refere a variável CFA dentro 

do protocolo de IATF o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da 

população folicular antral ná taxa de concepção de vacas zebuínas submetidas à 

Inseminação Artificial em Tempo Fixo. 
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2 HIPÓTESE 

 

 A taxa de concepção e de prenhez em vacas Nelore submetidas à 

inseminação artificial em tempo fixo sofre influência da contagem de folículos antrais. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 Avaliar a influência da população de folículos antrais sobre as 

taxas de concepção e de prenhez em vacas Nelore submetidas à sincronização da 

ovulação.   

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Determinar a contagem de folículos antrais (CFA) de vacas 

Nelore submetidas ao protocolo de IATF; 

 Avaliar as taxas de concepção e de prenhez de vacas Nelore de 

alta, média e baixa CFA; 

 Determinar a ocorrência de morte embrionária entre 30 e 60 dias 

de gestação de vacas Nelore de alta, média e baixa CFA. 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local 

 

O presente estudo foi realizado em três fazendas, localizadas no norte do Estado 

do Paraná: Fazendas Caratimbé e Santo Antônio da Conquista, localizadas em Bom 

Sucesso (latitude 23° 42’ 35’’ e longitude 51° 45’ 52’’) e Fazenda Rio da Faca 

localizada em Reserva (latitude 24° 39’ 01’’ e longitude 50° 51’ 02’’), distribuídas em 

um raio de 100 km. Estas propriedades desenvolvem a atividade de cria de gado de 

corte comercial, e apresentando condições similares de manejo, pastagens, clima e 

estrutura física. 
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5.2 Animais 

 

Foram utilizadas 606 fêmeas zebuínas, multíparas com média de idade de 6 

anos, com fornecimento de sal mineral ad libitum, em um pós-parto médio de 40 dias e 

com escore de condição corporal entre 2,5 e 3,5 (escala 1- 5; Machado et al., 2008). 

Previamente ao protocolo de inseminação artificial em tempo-fixo (IATF), esses 

animais foram submetidos à avaliação ultrassonográfica transretal utilizando um 

transdutor linear, com frequência de 7,0 MHz (Scanner A5V Vet, Sono Scape, China), 

sendo assim, apenas as fêmeas com ausência de anormalidade no trato reprodutivo e 

sem histórico de falhas reprodutivas na ficha zootécnica foram consideradas aptas. 

Os animais foram destinados à inseminação artificial em tempo fixo e 

submetidos a um protocolo padrão de sincronização da ovulação iniciado em um dia 

aleatório do ciclo estral denominado D0.  

 

4.3 Contagem De Folículos Antrais 

 

No (D0) e previamente ao início do protocolo de IATF, foi realizada a 

estimativa da população de folículos antrais (folículos com diâmetro superior a 3 mm) 

mensurando-se o par de ovários, como descrito anteriormente (Burns, et. al., 2005; 

Ireland, et al., 2008). 

Utilizando um aparelho de ultrassom (Scanner A5V Vet, Sono Scape, China) 

equipado com um transdutor linear transretal de 7,0 MHz em todas as vacas 

consideradas aptas ao programa de sincronização da ovulação.   

Para padronizar a contagem dos folículos, cada face do ovário foi analisada a 

partir da extremidade para o pedículo, a fim de identificar com maior precisão o número 

de folículos antrais.  

 

4.4 Divisões de grupos  

 

As vacas (n = 606) foram classificadas de acordo com o resultado de sua 

contagem de folículos antrais e divididas em 3 grupos, baixa (≤ 15 folículos n= 167), 

média (≥ 20 e ≤ 40 folículos n = 295) e alta (≥ 45 folículos n = 144) e submetidas à 

inseminação artificial em tempo fixo com o mesmo protocolo de sincronização da 

ovulação.   

 

 

4.5 Protocolo Hormonal 

  

Para sincronização da ovulação, os animais receberam a inserção de um 

dispositivo intravaginal de progesterona (P4; DIB®, Zoetis, Brasil) associada à 

aplicação de 2 mg de benzoato de estradiol IM (BE; Estrogin®, Farmavet, Brasil) em 

um dia aleatório do ciclo estral, denominado de Dia 0 (D0).  

No oitavo dia (D8), o dispositivo intravaginal de P4 foi retirado e administrados 

por via intramuscular 1 mg de cipionato de estradiol (CE; ECP®, Pfizer, Brasil), 300 UI 
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de gonadotrofina coriônica equina (eCG; Novormon®, Syntex AS, Argentina) e 250 μg 

de cloprostenol sódico (PGF2α; Ciosin®, Intervet-Schering Plough, Brasil) via IM 

conforme ilustrado na Figura 01. 

 

 

 

 

 

                            RET P4  

                                                                        PGF2   

   2 mg BE                                                        eCG                         IATF 

                                                                          ECP 

 

                 48 horas 

       D0                  D8                    D10 

Figura 1. Representação esquemática do protocolo de sincronização da ovulação 

utilizado em fêmeas bovinas zebuínas. 

. 

 A IA foi realizada 48 horas após a remoção dos dispositivos de P4 (D10). Todas 

as inseminações foram realizadas pelo mesmo técnico com sêmen congelado adquirido 

de central de coleta, previamente submetido a um teste de termo resistência 

(proveniente de 6 touros). No momento da IA, o sêmen foi descongelado a 36,5ºC por 

um descongelador com controle automático de temperatura (DUBOI®, Duboi, Brasil). 

Dez dias após a inseminação touros de repasse foram inseridos nos lotes, 

previamente testados por exames andrológicos (Henry et al, 1998), os quais 

permaneceram junto em média 90 dias. 

 

 

4.6 Diagnóstico De Gestação  

 

Trinta dias após a inseminação artificial (D40) os animais foram submetidos ao 

exame ultrassonográfico transretal com um transdutor linear, para determinação da taxa 

de concepção, a qual foi considerada como positiva quando um concepto apresentando 

batimento cardíaco era detectado e a taxa de concepção foi calculada a partir do total de 

vacas gestantes sobre o total de vacas inseminadas.  

Após 30 dias do primeiro diagnostico (D70), um novo exame ultrassonográfico 

foi realizado para se determinar a taxa de concepção aos 60 dias e ocorrência de perda 

gestacional entre 30 e 60 dias de gestação, taxa encontrada ao subtrairmos os dados 

obtidos aos 60 dias da concepção inicias aos 30 dias após a IATF. 

 

Dispositivo com P4 
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4.7 Análise estatística 

 

Para divisão dos grupos, o número médio (M) e o desvio padrão (SD) foram 

extraídos da população total de folículos antrais das 606 vacas incluídas neste estudo. 

As vacas de baixa contagem foram definidas com base na média populacional (≈ 30 

folículos) menos 1 SD (≈ 15 folículos) (Baixa CFA < 15 folículos; n = 167). As vacas 

com contagem ≥ 20 e ≤ 40 folículos constituíram o grupo de média (n = 295). O grupo 

de alta contagem foi definido com base na média populacional (≈ 30 folículos) mais 1 

SD (≈ 15 folículos) (Alta CFA ≥ 45 folículos; n = 144). 

 A contagem de folículos antrais não apresentou um padrão de distribuição 

normal, portanto a CFA entre os grupos (Baixa, Média e Alta contagem) foi analisada 

pelo teste de Kruskal-Wallis. Esses valores estão apresentados como média e desvio 

padrão da média (M ± SD). Variáveis categóricas nominais (taxas de concepção, 

prenhez e a ocorrência de perda embrionária dos 30 aos 60 dias) foram analisadas pelo 

teste de Qui-quadrado, seguido de comparações aos pares para se determinar a diferença 

entre os grupos.  

Para apresentação destas variáveis os dados foram expressos como proporções.  

Todas as análises estatísticas foram realizadas no software estatístico Minitab® 16.1.1, 

adotando um nível de significância quando p for ≤ 0,05. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A frequência e distribuição do número de folículos antrais observados no 

presente estudo encontram-se ilustradas na figura 2. 

 

Figura 2 – Frequência de distribuição das contagens de folículos antrais (CFA) de 

vacas Nelore submetidas à inseminação artificial em tempo-fixo. 

 

O valor médio de folículos antrais encontrados no presente estudo foi de 30,2 ± 

15,1 (Tabela 1), sendo uma média superior aos dados descritos na literatura 19,6 

folículos (Santos et al., 2016). O número total de folículos antrais foi maior nos grupo 

de alta CFA quando comparado com os grupos de média e baixa CFA (p < 0,05). O 

grupo de média CFA também foi maior que o de baixa. 

Houve diferença estatística entre as taxas de concepção obtidas nas categorias de 

baixa (CFA < 15 folículos; n = 167), média (≥ 20 e ≤ 40; n = 295) e alta (CFA ≥ 45 

folículos; n = 144). Os resultados demostraram uma diferença estatística, onde o grupo 

de baixa CFA apresentou maior taxa de concepção em relação aos grupos de média e 

alta CFA (p < 0,05; Tabela 1 e Figura 2). 
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Tabela 1 – Taxa de concepção de vacas com baixa, média e alta contagem de folículos 

antrais após 30 e 60 dias da inseminação artificial em tempo-fixo e ao final da estação 

(IA + Repasse com touro). 

 

GRUPO

S 

CFA 

(Média ± 

SD) 

Tot

al 

(N) 

Concepção 30 

dias/IA  

% (N) 

Concepção 60 

dias/IA 

% (N) 

Prenhez final/IA 

+ Touro 

% (N) 

BAIXA 
11,4 ± 

2,8
 c
 

167 67.1
 a
 (112) 63.5 

a
 (106) 90.4 (151) 

MÉDIA 
29,5 ± 

6,0 
b
 

295 54.2 
b
 (160) 51.9

 b
 (153) 83.1 (245) 

ALTA 
51,9 ± 

6,2
 a
 

144 49.3
 b
 (71) 46.5

 b
 (67) 83.3 (120) 

Total / 

Média 

30,2 ± 

15,1 
606   56.6 (343) 53.8 (326) 85.2 (516) 

Valor de 

p 
0.001 

  
0.004 0.007 0.07 

 

Valores seguidos de letras minúsculas (a, b, c) diferentes, sobrescritas e dentro de uma 

mesma coluna diferem estatisticamente (p < 0.05) entre os grupos (Baixa, Média e Alta 

CFA). 
 

 
Figura 3 - Taxa de concepção de vacas com baixa, média e alta contagem de folículos 

antrais após 30 e 60 dias da inseminação artificial em tempo-fixo e ao final da estação 

(IA + Repasse com touro). 
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A taxa de concepção não sofreu influência dos diferentes escores de condição 

corporal quando submetidas à inseminação artificial em tempo fixo, no entanto na 

presença de ECC menores entre 2.5 a 2.75 houve diferença estatística na taxa de 

concepção tanto aos 30 quanto aos 60 dias e de prenhez, entre os grupos de baixa (69%, 

65% e 85,6) respectivamente comparando com os grupos de média e alta. Nas vacas 

com ECC 3 a 3,75, não houve diferença estatística entre os grupos, talvez pelo N ter 

sido bem menor (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Efeito do escore de condição corporal sobre a taxa de concepção de vacas 

Nelore com Baixa (≤ 15 folículos), Média (20 a 40 folículos) e Alta (≥ 45 folículos) 

contagem de folículos antrais (CFA), submetidas à inseminação artificial em tempo-

fixo. 

 

ECC 

Total

.. 

(N) 

Concepção 30 

dias/IA 

% (N) 

Concepção 60 

dias/IA 

% (N) 

Prenhez final/IA + 

Touro 

% (N) 

2.5 a 

2.75 
458 56.3 

A
 258 53.5 

A
 (245) 85.59 

A
 (392) 

Baixa 126 69.0 
a
 87 65.1 

a
 (82) 91.3 

a
 (115) 

   Média 233 54.5 
b
 127 52.4 

b
 (122) 85.0 

b
 (198) 

Alta 99 44.4 
b
 44 41.4 

b
 (41) 79.8 

b
 (79) 

3.0 a 

3.75 
174 57.5 

A
 (100) 55.2 

A
 (96) 85.1 

A
 (148) 

Baixa 41 61.0 (25) 58.5 (24) 87.8 (36) 

   Média 82 57.3 (47) 54.9 (45) 81.7 (67) 

Alta 51 54.9 (28) 52.9 (27) 88.2 (45) 

 
Valores seguidos de letras maiúsculas sobrescritas (A, B) e dentro de uma mesma coluna 

diferem estatisticamente (p < 0.05) entre os diferentes escores de condição corporal (2,5 a 2,75 

versus 3,0 a 3,75). 

Valores seguidos de letras minúsculas sobrescritas (a, b) dentro de uma mesma coluna e para 

uma mesma classe de escore de condição corporal (2,5 a 2,75 ou 3,0 a 3,75) diferem 

estatisticamente (p < 0.05) entre os diferentes grupos de contagem folicular (Baixa, Média e 

Alta CFA) com 30, 60 dias e ao final da estação reprodutiva.  

 

Ao analisarmos os resultados da primeira ultrassonografia aos 30 dias após a 

IATF (Dia 40) e confrontarmos com os dados com a segunda avaliação aos 60 dias após 

a IATF (Dia 70), observou-se que a ocorrência de perda embrionária foi de 4,2 por 

cento de média, não diferindo estatisticamente entre os grupos de baixa, média e alta 

CFA (p > 0,05; Tabela 3). 
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Tabela 3 – Ocorrência de perda embrionária dos 30 aos 60 dias de gestação em vacas 

com baixa, média e alta contagem de folículos antrais submetidas à inseminação 

artificial em tempo-fixo. 

 

Grupos 
Perda embrionária total dos 30 aos 60 dias 

% (n/n) 

Baixa CFA 

 

5,3           (6/112) 

Média CFA 4,4  (7/160) 

Alta CFA 5,6           (4/71) 

Total                          4,9                       (17/343) 

Valor de p                         0,741 

 

Valores seguidos de letras minúsculas diferentes, sobrescritas e dentro de uma mesma 

coluna diferem estatisticamente (p < 0.05) entre os grupos (Baixa, Média e Alta CFA). 

 

O presente estudo demostra que o efeito da fertilidade dos diferentes touros 

utilizados na IATF pode ser isolado, como ilustrado na Figura 4. A taxa de concepção 

referente aos seis touros não afetou os resultados, pois não apresentou diferença 

estatística entre os reprodutores (48 a 61%; p > 0,05). Essa é uma informação relevante, 

pois reforça a hipótese de que a variabilidade na taxa de concepção das vacas deve-se 

principalmente ao efeito das diferentes contagens foliculares.  

 

 

 

Figura 4 – Efeito do touro sobre a taxa de concepção de vaca submetidas à inseminação 

artificial em tempo-fixo (p = 0,429). 

 

Como não há uma padronização para a classificação de vacas zebuínas entre os 

grupos de alta, média e baixa CFA, ocorre uma grande discrepância no número médio 

de folículos antrais de acordo com os trabalhos publicados, por exemplo; Santos et al. 

(2013) encontrou uma média de 17,93±8,45; Baruselli et al. (2015), 11.8 ± 0.2 e Rosa et 

al. (2015) obteve media de 61,14 ±30,43. 
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  No presente trabalho os valores foram extraídos com base na população total de 

folículos antrais das 606 vacas incluídas no estudo. As vacas de baixa contagem foram 

definidas com base na média populacional (≈ 30 folículos) menos 1 SD (≈ 15 folículos), 

as de média foram definidas no intervalo ≥ 20 e ≤ 40 respeitando uma margem  de 5 

folículos para os demais grupos e as de alta contagem com base na média populacional 

mais 1 SD (≥ 45 folículos).  

No entanto, Santos et al. (2013) trabalhando com vacas zebuínas apresentam 

valores médios de CFA (17,93±8,45) menores que os nossos (30,2 ± 15,1) os quais 

adotaram valores ≥ 25 folículos para o grupo de alta, entre 11 e 24 para intermediária e 

≤ 10 folículos para o grupo de baixa contagem. Apesar da diferença de média folicular e 

classificação, igualmente a nosso trabalho também foi evidenciado diferença estatística 

p < 0,05 demostrando uma taxa de concepção superior no grupo de baixa quando 

comparado aos demais grupos.  

Rodrigues et al. (2013) adotaram valores de CFA superiores aos nossos para 

definir os grupos baixa (≤ 32 folículos), intermediária (entre 32 e 48 folículos) e alta (≥ 

48 folículos) porém, apresentaram taxas de concepção inferiores (32,77%), em 

comparação ao que encontramos (56,6%) não obtendo diferença estatística entre os 

grupos.  

Uma possível explicação para esta variabilidade na CFA seria que a população 

folicular ovariana é influenciada por diversos fatores como subespécie, raça (CAHILL 

et al.,1979), genética (SMITH et al., 1994), idade, níveis hormonais (RUSSE, 1983; 

ROY; TREACY, 1993) e estado reprodutivo dos animais (ERICKSON et al., 1976). Tal 

diferença pode ser explicada pela discrepância entre populações foliculares antrais de 

vacas indicus e taurus, a qual teria a possibilidade de haver um maior pool da reserva 

ovariana em vacas zebuínas. No entanto, tal hipótese foi descartada por pesquisadores 

(Silva-Santos et al., 2011).   

Sendo assim, deve-se ter muito critério ao comparar os grupos de alta, média e 

baixa CFA entre os diferentes trabalhos, uma vez que esta variabilidade na CFA entre 

os rebanhos pode determinar uma incompatibilidade entre os grupos. Em outras 

palavras, o número de folículos que um determinado trabalho classifica como grupo de 

alta contagem, em outro estudo, tal média se enquadra como um grupo de intermediária 

ou baixa CFA. 

Seguindo os mesmos critérios dos trabalhos que utilizaram fêmeas zebuínas, de 

Santos et al. (2013) e Rodrigues et al. (2015), nosso estudo revelou diferença estatística 

na taxa de concepção entre os diferentes grupos de CFA, sendo que vacas de baixa CFA 

apresentaram maior taxa (67,1%) em relação as vacas de alta (49,3%).  

Este é um dado interessante, pois revela achados contraditórios aos estudos 

recentes com animais taurinos (aptidão leite) que relacionaram a alta CFA com melhor 

qualidade oocitária e embrionária, além de melhores índices de prenhes (Ireland et al., 

2008; Mossa et al., 2012). 

Adicionalmente, estudos sobre a dinâmica folicular ovariana de vacas de baixa e 

alta contagem de folículos antrais revelaram que as fêmeas com menor CFA apresentam 

maior taxa de crescimento folicular (Santos et al., 2012) e maiores diâmetros foliculares 

(Morotti et al., 2015 dados não publicados).É importante destacar que no presente 
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estudo as principais variáveis que podem afetar a taxa de prenhez (manejo, escore de 

condição corporal, protocolo de IATF, inseminador e touro) foram rigorosamente 

monitoradas. 

 Entretanto, novos estudos com foco na variabilidade dos rebanhos, raças de 

aptidão leiteira, diferentes estratégias nutricionais e principalmente a padronização da 

coleta dos dados entre os trabalhos são necessários para melhorar a compreensão dos 

efeitos que a CFA exerce sobre a fertilidade da fêmea bovina.  

Desta forma, no que diz respeito à taxa de concepção na IATF, em relação a 

variável CFA, em vacas Bos indicus não apresenta o mesmo comportamento que em 

vacas Bos taurus. O presente estudo também reforça os resultados encontrados 

previamente pelo nosso grupo de pesquisa, os quais apontam para um melhor 

desempenho reprodutivo as fêmeas Bos indicus com baixa contagem de folículos 

(Santos et al., 2012; Morotti et al., 2014; Santos et al., 2016).  

 

 

6. CONCLUSÃO 

  

 Nas condições do presente estudo, as vacas de baixa contagem de folículos 

antrais apresentaram as melhores taxas de concepção e prenhez quando submetidas ao 

protocolo de sincronização da ovulação. Portanto, podemos sugerir que a determinação 

da CFA pode representar uma interessante ferramenta para auxiliar a seleção de fêmeas 

em programas de IATF. 
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