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EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE ACETATO DE MELENGESTROL 

ADICIONADO EM BLOCOS NUTRICIONAIS SOBRE AS TAXAS DE 

PRENHEZ EM PRIMÍPARAS E NOVILHAS NELORE 

 

RESUMO - O objetivo foi avaliar o efeito da pré-sincronização da 

ovulação por meio da suplementação com MGA incorporado a blocos 

nutricionais para novilhas e primíparas Nelore mantidas em condição de 

manejo extensivo no Pantanal sobre as taxas de prenhez em monta natural 

(MN) e inseminação artificial (IA). No experimento 1, 413 novilhas sem 

ciclicidade prévia foram agrupadas em 4 tratamentos: CONTROLE (n=103) 

suplementação com blocos nutricionais durante 12 dias; BLOCO-MGA (n=102) 

suplementação com blocos nutricionais adicionados de MGA durante 12 dias; 

PROTEICO-MGA (n=98) suplementação farelada adicionado de MGA durante 

12 dias; grupo BLOCO-BE-P4 (n=110), utilização de  dispositivo intravaginal de 

P4 por 9 dias  e aplicação de BE, no D9. Na sequência foram acasaladas com 

touros. No experimento 2, 301 novilhas com foram divididas em 3 grupos: 

CONTROLE (n=98) suplementação com blocos nutricionais durante 12 dias; 

MGA (n=102) suplementação com blocos nutricionais adicionados de MGA por 

12 dias; MGA-ECP (n=103) suplementação com blocos nutricionais 

adicionados de MGA por 12 dias + aplicação i.m. de 0,5 mg ECP (D14). Na 

sequência, foi realizada a observação de cio, duas vezes ao dia durante 10 

dias, sendo inseminadas e após, acasaladas com touros de repasse. No 

experimento 3, 342 primíparas lactantes, entre 50 e 60 dias pós-parto, foram 

distribuídas em 4 grupos. Para o CONTROLE (n=91) foi fornecido 

suplementação em blocos nutricionais durante 13 dias. Os outros três (MGA-

BE-eCG; MGA-BE-RB; MGA-RB) receberam suplementação com blocos 

nutricionais contendo MGA (0.5 mg/dia/animal) durante o mesmo período. No 

grupo MGA-BE-eCG (n=83), foi administrado 2 mL de BE i.m. no D5 e 300UI 

de eCG i.m no D14. O grupo MGA-BE-RB (n=82) recebeu 2 mL de BE i.m. no 

D5 e retirada temporária dos bezerros durante 60 horas (D14 a D16). O manejo 

de retirada dos bezerros também foi realizado no grupo MGA RB (n=86) e 

após, todas as vacas foram acasaladas com touros múltiplos. No experimento 

1, a taxa de prenhez (TP) aos 70 dias de estação de monta foi maior no grupo 

BLOCO-MGA (57,84%; P<0,01) em relação ao CONTROLE (40,8%,) e 
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BLOCO-BE-P4(36,4%) e semelhante ao PROTEICO-MGA (51,0%). No 

experimento 2, a taxa de cio em 10 dias de observação foi maior no grupo 

MGA (45,5%) e MGA-ECP (57,8%) em relação ao CONTROLE (22,7%; 

P<0,01). A prenhez aos 60 dias de MN do grupo CONTROLE (56,6%; P=0,04) 

foi menor que do MGA-ECP (74,4%) e semelhante ao grupo MGA (67,7%). No 

experimento 3, aos 70 dias (P=0,01) e no final da estação de monta (P<0,02), 

respectivamente, o grupo CONTROLE (60,4%; 55%) apresentou taxa de 

prenhez inferior aos grupos MGA-BE-eCG (75,9%;72,3%), MGA-BE-RB 

(82,7%;74,1%) e MGA-RB (81,3%;74,4%). Os resultados apresentados 

mostraram que o uso do MGA adicionados a blocos nutricionais em primíparas 

e novilhas proporcionaram maiores taxas de prenhez durante a estação de 

monta (EM), com redução de manejo no curral, representando alternativa de 

manejo reprodutivo nas condições de criação extensiva. 

 Palavras-chave: acetato de melengestrol, anestro, eficiência 

reprodutiva, puberdade. 
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EFFECT OF MELENGESTROL ACETATE ADDED IN NUTRITIONAL 

BLOCKS ON PREGNANCY RATES IN NELORE PRIMIPAROUS AND 

HEIFERS 

 

 

Abstract - The objective of the present study was to evaluate the effect 

of pre-synchronization of ovulation by supplementation with MGA incorporated 

into nutritional blocks for heifers and Nellore primiparous maintained in an 

extensive management condition in the Pantanal on pregnancy rates in natural 

mount and artificial insemination. In the experiment 1, 413 heifers without 

previous cyclicity were grouped into 4 treatments: CONTROL (n=103) block 

supplementation for 12 days; MGA BLOCK (n = 102) received supplementation 

in nutritional blocks of MGA for 12 days; MGA PROTEIN (n=98) received 

nutritional supplementation of MGA for 12 days; group BLOCO BE P4 (n=110), 

in D0 the intravaginal device of 3rd use of P4 was inserted and 2 mg i.m. of BE 

was applied , at D9 the intravaginal device was removed. In the sequence they 

were mated with bulls. In the experiment 2, 301 heifers were divided into 3 

groups: CONTROL (n = 98) nutritional blocks for 12 days; MGA (n = 102) 

received nutritional blocks containing MGA for 12 days; MGA ECP (n = 103) 

received nutritional blocks with MGA for 12 days + application i.m. of  0.5 mg 

ECP (D14). In the sequence, oestrus observation was performed twice a day for 

10 days, being inseminated according to the Trimberger method and then 

mating with bulls. In experiment 3, 342 lactating primiparous, 50-60 days 

postpartum, were divided into 4 groups. For CONTROL (n=91) supplementation 

was provided in nutritional blocks for 13 days. The other three (MGA BE eCG, 

MGA BE RB, MGA RB) were supplemented with nutritional blocks containing 

MGA (0.5 mg / day / animal) during the same period. In the MGA BE eCG group 

(n=83), 2 ml BE i.m. in D5 and 300 IU of eCGi.m were applied in D14. The MGA 

BE RB (n = 82) group received 2 ml of BE i.m. in D5 and temporary withdrawal 

of calves for 60 hours (D14 to D16). The management of calf removal was also 

performed in the MGA RB group (n = 86) and afterwards, all cows were mated 

with multiple bulls. In the experiment 1, the pregnancy rate (PR) at 70 days of 

mating season was higher in the MGA BLOCK group (57.84%; P<0.01) 

comparing to CONTROL (40.8%) and BE P4 BLOCK (36.4%) and similar to the 

MGA PROTEIN (51.0%). In the experiment 2, the estrus rate in 10 days of 

observation was higher in the MGA group (45.5%) and the MGA ECP (57.8%) 

than in the control group (22.7%; P <0.01). Pregnancy at 60 days of EM of the 

CONTROL group (56.6%; P = 0.04) was lower than that of the MGA ECP 

(74.4%) and similar to the MGA group (67.7%). In the experiment 3, at 70 days 

(P = 0.01) and at the end of the mating season (P<0.02), respectively, the 

CONTROL group (60.4%; 55%) had a lower pregnancy rate than the groups 

MGA BE eCG (75.9%, 72.3%), MGA BE RB (82.7%, 74.1%) and MGA RB 

(81.3%, 74.4%). The results showed that the use of MGA added to nutritional 
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blocks was satisfactory in primiparous and heifers because it provided higher 

pregnancy rates during EM, with reduced management in the corral, 

representing an alternative of reproductive management under extensive 

manegement conditions. 

Keywords: cows, heifers, melengestrol acetate, postpartum anestrous, 
primiparous, puberty, reproductive efficiency. 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

A bovinocultura brasileira é formada por cerca de 218,3 milhões de 

animais, sendo considerado o maior rebanho bovino comercial do mundo, 

sendo 80% dos animais de raças zebuínas (Bos taurus indicus) e, dentre essas 

raças, a Nelore representa 90% do total (ABIEC, 2016). Entretanto, a 

exploração de outras monoculturas tais como: eucalipto, cana-de-açúcar, milho 

e soja, tem diminuído a área de pastagem utilizada pelos bovinos (IBGE, 2016). 

Desse modo é necessário que os envolvidos na criação de bovinos de 

corte no Brasil utilizem os avanços tecnológicos inerentes à cadeia pecuária e 

tecnifiquem a mão de obra utilizada tendo como objetivo melhorar a 

produtividade e, por consequência, os lucros. Em termos práticos, para que a 

pecuária seja rentável é necessário produzir animais com maior rendimento de 

carcaça, em menor tempo, em menores áreas de pastagem e com o menor 

custo (Dos Santos et al., 2018). 

Nesse contexto, a eficiência reprodutiva do rebanho nacional tem papel 

fundamental para o crescimento sustentável da pecuária de corte (Marques et 

al., 2016), sendo que a melhora nos índices reprodutivos pode ser obtida 

utilizando biotecnologias da reprodução, como a manipulação do ciclo estral 

das fêmeas bovinas (Campos et al., 2013). 

Portanto, a antecipação da puberdade em novilhas pré-púberes e o 

retorno à atividade cíclica ovariana em primíparas na condição de pós-parto 

representam pontos estratégicos para melhorar a produtividade no sistema de 

cria. Diversos protocolos têm sido utilizados como ferramentas de manipulação 

do ciclo estral. Uma dessas ferramentas é o Acetato de Melengestrol, um 

progestágeno sintético fornecido via oral. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PUBERDADE EM NOVILHAS  

A puberdade pode ser definida como o período inicial da maturidade 

sexual que resulta na aquisição da capacidade reprodutiva (Nogueira, 2004). 

Essa fase é caracterizada pela primeira ovulação e consequentemente pela 

formação de um corpo lúteo capaz de se manter durante um ciclo estral 

completo (Atkins et al., 2013). 

O período puberal em novilhas envolve uma série de eventos 

fisiológicos e comportamentais ligados a mecanismos endócrinos e 

neuroendócrinos (Anderson et al., 1996). O sistema nervoso central 

desempenha função essencial durante a maturação sexual, regulando a 

secreção de fatores hipotalâmicos e a liberação de hormônios hipofisários (De 

Lucia et. al., 2002).  

Com a proximidade da primeira ovulação, através da diminuição de 

receptores hipotalâmicos de estradiol associado a possíveis 

neurotransmissores estimulatórios (noraepinefrina, neuropeptídeo Y, 

aminoácidos excitatórios) e redução da influência neuronal inibitória (opióides, 

GABA), ocorre um aumento na produção de GnRH e consequente elevação na 

pulsatilidade de LH (sendo que a frequência de FSH permanece inalterada), 

levando sequencialmente, ao surgimento de uma onda de crescimento e 

seleção folicular, culminando na ovulação (Nogueira et al., 2003). 

Em bovinos, a maturação dos mecanismos neurais que regulam a 

pulsatilidade e a secreção de hormônios liberadores de gonadotrofinas 

somente estará completa após a primeira ovulação (HONARAMOOZ et al., 

1999).  

Geralmente, a primeira fase lútea após a primeira ovulação em 

novilhas pré-púberes é de curta duração (Garverick et al., 1992). Nesse 

período, embora o oócito possa ser viável, a mortalidade embrionária ocorre 

devido ao início da luteólise anterior ao momento do reconhecimento materno 

da gestação (Perry, 2016). 
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A antecipação da puberdade em novilhas é o ponto crucial do processo 

produtivo em bovinos, pois proporciona retorno mais rápido do capital investido, 

diminui o intervalo de gerações e permite maior intensidade de seleção, 

promovendo em menor tempo o progresso genético para as características de 

interesse econômico (Barcellos et al., 2006; Menezes et al., 2010) 

A rentabilidade do rebanho melhora quando novilhas parem 

precocemente em sua primeira estação de parição (Faria et al., 2014), o que 

aumenta a possibilidade de tornarem-se gestantes novamente na estação de 

monta subsequente (Pfeifer et al., 2009).  

Vários estudos foram realizados com o uso de progestágenos com o 

objetivo de antecipar a maturidade sexual em novilhas (Sheffield e Ellicott, 

1982; Pfeifer et al., 2009; Perry, 2016). A exposição aos progestagenos pode 

antecipar a puberdade, uma vez que ameniza a retroalimentação negativa do 

estradiol no hipotálamo, pela diminuição do número de receptores para 

estradiol, sobre a liberação de GnRH (Emerick et al., 2009). Anderson et al., 

1996 ratificam a necessidade de suplementação com P4 exógena para que 

ocorram os primeiros ciclos estrais férteis.  

 

2.2 PRIMÍPARAS  

Em vacas primíparas, os efeitos de reservas energéticas insuficientes e 

baixo escore corporal no período próximo à parição são mais acentuados para 

o restabelecimento da atividade cíclica ovariana quando comparado a 

multíparas. A ocorrência disso está relacionada à elevação dos requisitos 

nutricionais para a continuidade do crescimento, ao estresse da primeira 

lactação e no momento do parto. (Spitzer et al., 1995).  

Para Oliveira (2011), a demanda de maior ingestão de energia e falta 

de manejo nutricional adequado para essa categoria animal, faz com que a 

taxa de gestação em primíparas seja inferior às multíparas.  

A primeira parição, em torno dos 2 anos de idade, faz com que as 

primíparas sejam mais vulneráveis na comparação com multíparas, isso ocorre 

devido ao menor tamanho corporal contrastando com a necessidade de ganho 

de peso. Se faz necessário encontrar o ponto de equilíbrio entre o peso 
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adequado ao parto sem promover excessivo desenvolvimento do bezerro no 

período neonatal, a fim de minimizar riscos de distocia (Pilau et al., 2009).  

Portanto, otimizar o ganho de peso e melhorar a condição corporal 

durante a gestação e no pós parto de primíparas, continua sendo um desafio 

de gestão na pecuária, visto que nessa categoria é a de maior incidência de 

falha reprodutiva (Roberts et al., 2015). 

O manejo em vacas primiparas é necessario para garantir a 

continuidade do desempenho reprodutivo, a fim de proporcionar para os 

produtores maior permanencia desses animais no rebanho, aumentando a 

eficiencia reprodutiva e redução dos custos de insumos (Abel et al., 2017). 

 

2.3 ANESTRO PÓS PARTO E RETORNO À CICLICIDADE  

Em raças zebuínas, o tempo de gestação dura em torno de 285 dias. 

Portanto, o intervalo compreendido entre o parto e a próxima concepção não 

pode ser superior a 80 dias, no intuito de se obter uma cria anual por vaca 

(Cavalcante et al., 2001).  

Após a parição, as vacas são inférteis temporariamente (Short et al., 

1990).  As causas relacionadas à manutenção do período de anestro pós parto 

são amamentação (Williams et al., 1990) e restrição alimentar (Wettermann et 

al., 2003; Hess et al., 2005). O estímulo da amamentação do bezerro faz com 

que haja liberação de peptídeos opióides endógenos (Williams, 1990), 

causando inibição da liberação de GnRh (Nogueira et al., 2006) e consequente 

ausência da liberação pulsátil de LH (Yavas e Walton, 2000), não permitindo  a 

ovulação do folículo dominante (Hess et al., 2005). 

O longo período de anestro pós-parto contribui na redução da eficiência 

reprodutiva do rebanho devido ao aumento do intervalo entre partos (Atanasov 

et al., 2012) e é um dos principais fatores responsáveis pelo aumento da 

infertilidade em bovinos (Short et al., 1990). Isso pode reduzir a lucratividade do 

produtor (Shalloo et al., 2014). 

A redução do anestro pós-parto atráves do manejo nutricional 

adequado e do desmame precoce do bezerro, favorecem o retorno da 
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ciclicidade pela redução da hipersensibilidade por estrógeno no hipotálamo e 

consequente aumento da secreção de GnRH (Short et al., 1990), com a 

seleção de um folículo dominante, seu crescimento e restabelecimento dos 

estoques hipofisários de LH e consequente ovulação (Bossis et. al., 2000), 

seguida do desenvolvimento de um corpo lúteo funcional (Peter et al., 2009).  

Aumentando assim, o número de ciclos estrais e, consequentemente, as 

chances de uma vaca conceber durante a estação reprodutiva (Crowe et  al., 

2008).  

Outros fatores também estão diretamente relacionados com o retorno 

da ciclicidade das fêmeas no pós-parto, como escore de condição corporal, 

balanço energético negativo (Pinheiro et al., 2013), estação de parição e 

genótipo dos animais (Williams e Amstalden, 2010). 

 

2.4 FUNÇÃO DA PROGESTERONA NA MANUTENÇÃO DA PRENHEZ 

O hormônio progesterona (P4), produzido pelas células 

esteroidogênicas luteais (Wiltbank et al., 2014) é fundamental nos processos 

reprodutivos associados ao estabelecimento e manutenção da prenhez (O’Hara 

et al., 2013; Lonergan et al., 2016). 

Em bovinos, as concentrações de P4 durante o início da gestação 

interferem de forma indireta na taxa de crescimento e sobrevivencia do embrião 

(Spencer et al. 2007; Bazer et al., 2008; Diskin et al., 2012; Barnwell et al., 

2015), estimulando e mantendo as atividades indispensáveis do endométrio 

para o crescimento, implantação, placentação e desenvolvimento do concepto 

(Lonergan et al., 2013). 

Estudos em bovinos identificaram que a progesterona modifica a 

expressão de genes endometriais (Spencer et al., 2007; Forde et al., 2009; 

Lonergan et al., 2016), que, por sua vez, influencia a composição do histotrofo 

(Bazer et al., 2011), alterando dessa forma a disponibilidade de enzimas, 

proteínas transportadoras, hormônios e nutrientes necessários para o 

desenvolvimento do embrião até o periodo de implantação (Pohler et al., 2012; 

Spencer et al., 2016). 
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Baixas concentrações de P4 interferem negativamente no 

desenvovimento embrionário, uma vez que influencia a liberação de interferon-

tau pelo concepto (Demmers et al., 2001). Consequentemente, permitem a 

transcrição de receptores de ocitocina e a secreção de prostaglandina pelas 

glândulas endometriais, levando a inibição do reconhecimento fetal e 

interrupção da gestação (Mann e Lamming, 2001 Bazer et al., 2015). 

 

2.5 USO DOS PROGESTÁGENOS NO RETORNO À CICLICIDADE 

A elaboração de protocolos para sincronizar a ovulação possibilitou 

avanços referentes ao manejo reprodutivo em bovinos (Wiltbank e Pursley, 

2014), em conjunto com outros fatores necessários para incrementar a 

eficiência reprodutiva, incluindo a seleção de animais com genótipos favoráveis 

para fertilidade e habilidade materna (Melo et al., 2016). 

O tratamento com progestágenos tem sido usado para sincronizar o 

estro em bovinos desde a década de 1970, através de diferentes formulações 

farmacêuticas e formas de administração: via oral, implante subcutâneo, 

intramuscular e dispositivo intravaginal (Mauleon, 1974). Sendo que um 

aumento no desempenho reprodutivo é observado em vacas cíclicas e 

acíclicas tratadas com P4 quando comparado a vacas sem tratamento (Walsh 

et al., 2007). 

A ovulação e o estro no periodo pós-parto são comprometidos quando 

ocorre uma redução nos efeitos de feedback positivo do estradiol na liberação 

insuficiente do hormônio luteinizante pela hipófise, sendo essa redução, 

causada por diversos fatores (Peter et al., 2009; Campanile et al., 2010). Os 

principais fatores estão relacionados com o consumo limitado de energia na 

dieta, reservas corporais insuficientes, maior direcionamento de energia para 

produção de leite e estimulo da mamada (Pinheiro et al., 2013)  

Day e Anderson (1998) sugerem que o uso de progestágenos reduz os 

receptores de estrógeno no hipotálamo, o que por sua vez diminui o efeito da 

retroalimentação negativa do estradiol na liberação de GnRH, o qual estimula a 

hipófise à liberação do pico pré ovulatário de LH, cuminando na ovulação do 

folículo dominante. 
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A aplicação injetável de progestágenos de longa duração é uma 

escolha viável no manejo reprodutivo em bovinos. Por ser um método prático e, 

sendo dose única, possibilita a redução da manipulação dos animais (Pugliesi 

et al., 2014). No entanto, a administração de fármacos via intramuscular, se 

executada de modo incorreto, pode ocasionar o aparecimento de processos 

inflamatórios, gerando dor no local da aplicação e desconforto para o animal 

(Spinosa et al., 2017).  

Segundo Graaff e Grimard (2017) dispositivos intravaginais de 

progesterona são muito empregados nos programas de sincronização em 

bovinos. Todavia, a redução da concentração hormonal residual foi identificada 

por muitos pesquisadores como necessária para a melhoria dos dispositivos, o 

que pode reduzir preço do produto e os riscos de contaminação ambiental. 

Além disso, os dispositivos devem possuir baixos índices de perdas e mínimas 

taxas de infecções (El-Tarabany, 2016). 

 

2.6 ACETATO DE MELENGESTROL (MGA) 

O MGA (6α-methyl-6-dehydro-16-methylene-17-acetoxyprogesterone), 

é um esteróide progestacional sintético de atividade oral (Zimbelman e Smith, 

1966), desenvolvido em 1962, a partir da adição de um radical metil a 

medroxiprogesterona (MAP), dessa forma, intensificando seus efeitos e 

estimulando o interesse pela pesquisa com progestágenos orais (Duncan et al., 

1964). O MGA atua na inibição do pico pré ovulatório do LH (Hormônio 

Luteinizante) de modo similar à progesterona sintetizada pelo corpo lúteo 

durante a fase de diestro (Imwalle et al., 2002).  Se adicionado ao suplemento 

nutricional fornecido às fêmeas, torna-se muito conveniente por não necessitar 

de manejo individual dos animais para sua administração (Eborn e Grieger, 

2013).  

Martins et al., (2015) encontraram resultados mais expressivos na taxa 

de estro (durante 10 dias) em novilhas Nelore suplementadas com 0,5mg de 

MGA por 14 dias (72,1%) comparando com as não suplementadas (41,6%). 

Também, em um experimento com novilhas nelore, pesquisadores relataram 

efeito positivo do tratamento com MGA (14 dias, 0,5 mg/dia) em relação ao 

controle sobre a taxa de expressão do estro (Wood-Folliset al., 2004). 
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2.7 BLOCOS NUTRICIONAIS 

O bloco multinutricional é um suplemento composto pela mistura de 

núcleo mineral, subprodutos da agroindústria e melaço, o que permite o 

consumo restrito de uma mistura de ingredientes (melaço, uréia, farelos, sal 

mineral) compactados, de modo a fornecer nutrientes constantemente ao longo 

do dia (nitrogênio, energia, macro e microminerais) (Martínez-Martínez et. al., 

2012). 

Além dos benefícios nutricionais, os blocos apresentam vantagens do 

ponto de vista logístico, devido à sua versatilidade no transporte e 

armazenamento e facilidade de manejo no cocho, uma vez que não sofre 

danos causados pelas intempéries climáticas (ventos e chuvas). O formato do 

bloco pode ser quadrado, cilíndrico ou retangular e seu consumo estimado 

depende das necessidades diárias da categoria animal (Freitas et al., 2003). 

Para tanto, o sucesso na fabricação e utilização de blocos 

multinutricionais depende do conhecimento dos processos de produção e de 

seus efeitos sobre as características que interferem no desempenho animal, 

principalmente relacionadas à variabilidade do seu consumo (Hinestroza e 

Becerra, 1990). São vários os fatores que influenciam na sua ingestão, tais 

como: a palatabilidade, a qualidade do volumoso, a distribuição dos blocos na 

linha de cocho, o tempo de armazenamento, entretanto, a consistência é 

considerada a principal variável na determinação do consumo dos blocos 

(Makkar et al., 2007).  

Blocos macios, com baixa consistência podem ser dissolvidos pela 

chuva, levando a perda de nutrientes; por outro lado, quando muito duros são 

consumidos com certa dificuldade pelos animai o que pode interferir 

negativamente no atendimento de suas necessidades suplementares (Mc 

Dowell, 1999). 
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Capítulo 2 - Efeito da suplementação com acetato de melengestrol 

incorporado em blocos nutricionais proteico-energéticos sobre a taxa de 

prenhez de primíparas e novilhas Nelore em monta natural e inseminação 

artificial 

 

RESUMO - O objetivo foi avaliar o efeito da pré-sincronização da 

ovulação por meio da suplementação com MGA incorporado a blocos 

nutricionais para novilhas e primíparas Nelore mantidas em condição de 

manejo extensivo no Pantanal sobre as taxas de prenhez em monta natural 

(MN) e inseminação artificial (IA). No experimento 1, 413 novilhas sem 

ciclicidade prévia foram agrupadas em 4 tratamentos: CONTROLE (n=103) 

suplementação com blocos nutricionais durante 12 dias; BLOCO-MGA (n=102) 

suplementação com blocos nutricionais adicionados de MGA durante 12 dias; 

PROTEICO-MGA (n=98) suplementação farelada adicionado de MGA durante 

12 dias; grupo BLOCO-BE-P4 (n=110), utilização de  dispositivo intravaginal de 

P4 por 9 dias  e aplicação de BE, no D9. Na sequência foram acasaladas com 

touros. No experimento 2, 301 novilhas com foram divididas em 3 grupos: 

CONTROLE (n=98) suplementação com blocos nutricionais durante 12 dias; 

MGA (n=102) suplementação com blocos nutricionais adicionados de MGA por 

12 dias; MGA-ECP (n=103) suplementação com blocos nutricionais 

adicionados de MGA por 12 dias + aplicação i.m. de 0,5 mg ECP (D14). Na 

sequência, foi realizada a observação de cio, duas vezes ao dia durante 10 

dias, sendo inseminadas e após, acasaladas com touros de repasse. No 

experimento 3, 342 primíparas lactantes, entre 50 e 60 dias pós-parto, foram 

distribuídas em 4 grupos. Para o CONTROLE (n=91) foi fornecido 

suplementação em blocos nutricionais durante 13 dias. Os outros três (MGA-

BE-eCG; MGA-BE-RB; MGA-RB) receberam suplementação com blocos 

nutricionais contendo MGA (0.5 mg/dia/animal) durante o mesmo período. No 

grupo MGA-BE-eCG (n=83), foi administrado 2 mL de BE i.m. no D5 e 300UI 

de eCG i.m no D14. O grupo MGA-BE-RB (n=82) recebeu 2 mL de BE i.m. no 

D5 e retirada temporária dos bezerros durante 60 horas (D14 a D16). O manejo 

de retirada dos bezerros também foi realizado no grupo MGA RB (n=86) e 

após, todas as vacas foram acasaladas com touros múltiplos. No experimento 
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1, a taxa de prenhez (TP) aos 70 dias de estação de monta foi maior no grupo 

BLOCO-MGA (57,84%; P<0,01) em relação ao CONTROLE (40,8%,) e 

BLOCO-BE-P4(36,4%) e semelhante ao PROTEICO-MGA (51,0%). No 

experimento 2, a taxa de cio em 10 dias de observação foi maior no grupo 

MGA (45,5%) e MGA-ECP (57,8%) em relação ao CONTROLE (22,7%; 

P<0,01). A prenhez aos 60 dias de MN do grupo CONTROLE (56,6%; P=0,04) 

foi menor que do MGA-ECP (74,4%) e semelhante ao grupo MGA (67,7%). No 

experimento 3, aos 70 dias (P=0,01) e no final da estação de monta (P<0,02), 

respectivamente, o grupo CONTROLE (60,4%; 55%) apresentou taxa de 

prenhez inferior aos grupos MGA-BE-eCG (75,9%;72,3%), MGA-BE-RB 

(82,7%;74,1%) e MGA-RB (81,3%;74,4%). Os resultados apresentados 

mostraram que o uso do MGA adicionados a blocos nutricionais em primíparas 

e novilhas proporcionaram maiores taxas de prenhez durante a estação de 

monta (EM), com redução de manejo no curral, representando alternativa de 

manejo reprodutivo nas condições de criação extensiva. 

 Palavras-chave: acetato de melengestrol, anestro, eficiência 

reprodutiva, puberdade. 
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1. Introdução 

O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, exercendo 

grande impacto na economia mundial (IBGE, 2016). Do total de cerca de 218,3 

milhões de animais pertencentes ao rebanho brasileiro, 80% são de raças 

zebuínas (Bos taurus indicus) e, dentre essas raças, a Nelore representa 90% 

do total (ABIEC, 2016). Entretanto, a crescente exploração de outras 

monoculturas, tais como eucalipto, cana-de-açúcar, milho e soja, têm diminuído 

as áreas disponíveis para pastagem (IBGE, 2016). 

Em áreas com menor aptidão para plantio, a pecuária continua sendo 

uma alternativa viável, como no Pantanal, onde a principal atividade econômica 

é a pecuária de corte, explorada de forma extensiva em pastagens nativas. 

Porém, a melhora da produtividade nestas áreas ainda é um desafio (Santos et 

al.,  2013) e o aumento da eficiência reprodutiva do rebanho desempenharia 

um papel fundamental para o crescimento sustentável da pecuária de corte 

(Marques et al., 2016).  

Em novilhas pré-púberes, o crescimento folicular ultrapassa a fase de 

divergência, levando à formação do folículo dominante, no entanto não ocorre a 

ovulação (Stagg et al., 1995). A antecipação da puberdade, levando à entrada 

precoce desses animais na estação de reprodução, é um fator que tem grande 

impacto na produtividade de sistemas de cria (Nogueira, 2004). Diversos 

estudos buscaram alternativas para incrementar a taxa de prenhez e identificar 

as variáveis que interferem na fertilidade de novilhas (Peres et al., 2009), 

entretanto com resultados ainda inconsistentes.  

Outro desafio na reprodução é o anestro pós-parto em vacas (Short et 

al., 1990), que é influenciado, principalmente, pela amamentação (Williams et 

al., 1990) e restrição alimentar (Wettermann et al., 2003; Hess et al., 2005). O 

longo período de anestro pós-parto contribui para a redução da eficiência 

reprodutiva do rebanho devido ao aumento do intervalo entre partos (Atanasov 

et al., 2012). O retorno à atividade cíclica ovariana após o parto é ainda mais 

demorado em vacas primíparas, pois os efeitos de reservas energéticas 

insuficientes e a baixa condição corporal no período próximo ao parto são mais 
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acentuados quando comparados às multíparas (Spitzer et al.,1995). Esses 

efeitos são decorrentes da elevação dos requisitos nutricionais para a 

continuidade do crescimento dessas fêmeas e do estresse da primeira lactação 

e do momento do parto.  

A suplementação de animais criados extensivamente a pasto é uma 

alternativa importante para minimizar o impacto negativo de baixa condição 

corporal (Poppi e McLennan, 2007), e na condição extensiva, o fornecimento 

de suplementos na forma de blocos nutricionais pode ser uma interessante 

estratégia para facilitar o manejo, pois elimina a necessidade de reposição 

diária do suplemento no cocho (Freitas et al., 2003). Os blocos são constituídos 

de uma mistura de suplementos compactados, incluindo farelos, melaço, uréia 

e sal mineral (Bohra et al., 2012). O livre acesso dos animais aos blocos 

permite o fornecimento constante de nutrientes essenciais (Freitas et al, 2003), 

com menor perda pelas intempéries climáticas, assim como diminui a mão de 

obra para o fornecimento do suplemento e pode promover consumo  mais 

uniforme do suplemento (Mengistu e Hassen, 2017). 

 A elaboração de protocolos para sincronização da ovulação resultou 

em expressivos avanços referentes ao manejo reprodutivo em bovinos 

(Wiltbank e Pursley, 2014), desde a década de 1970 com o uso de 

progestágenos para sincronização do estro em bovinos (Mauleon, 1974). Em 

vacas na condição de anestro pós-parto, o uso de progestágenos em 

protocolos de indução de ciclicidade proporciona maior taxa de concepção 

(Vasconcelos, 2004), reduz a ocorrência de ciclos curtos após a indução da 

ovulação (Yavas et al., 2000; Cerri et al., 2011). Em novilhas, pode auxiliar na 

antecipação de puberdade e melhorar as taxas de prenhez durante a estação 

de monta (Sá Filho et al., 2015). 

O acetato de melengestrol (MGA) é um esteróide progestacional 

sintético que é fornecido através da via oral (Bertan et al., 2005; Sá Filho et al., 

2007; Silva Júnior et al., 2014). O MGA atua na inibição do pico pré ovulatório 

do LH (Hormônio Luteinizante) de modo similar à progesterona produzida pelo 

corpo lúteo durante a fase de diestro (Imwalle et al., 2002). Se adicionado ao 

suplemento nutricional fornecido às fêmeas, torna-se muito conveniente por 

não necessitar de manejo individual dos animais para sua administração 
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(Perez, 2004). Todavia, os resultados obtidos após a utilização desse 

progestágeno ainda são inconsistentes, pois apesar de alguns trabalhos terem 

demonstrado ausência de efeito nas taxas de concepção e até mesmo 

resultados negativos quando avaliados em relação à fertilidade (Yan et al., 

2016), outros estudos relataram incremento nas taxas de concepção de vacas 

em anestro pós-parto suplementadas com MGA por 14 dias na dosagem de 0,5 

mg/animal/dia (Wood-Follis et al., 2004) e também em novilhas pré-púberes 

que consumiram 0,5 mg de MGA/dia durante 8 dias (Pfeifer et al., 2009). Essa 

inconsistência de resultados pode ser devida à falta de uniformidade no 

consumo do MGA adicionado ao suplemento, tendo em vista que o 

fornecimento geralmente se dá para todo o lote, sem garantia de consumo 

individual em quantidades adequadas (Patterson et al., 1989; Murta, 2012). 

Apesar disso, os efeitos positivos relatados, associados à facilidade de 

fornecimento, estimulam o desenvolvimento de novos estudos para avaliar a 

eficácia deste suplemento sobre a reprodução do rebanho. Uma estratégia 

inovadora avaliada no presente estudo é a incorporação do MGA em blocos 

nutricionais, que pode promover o consumo mais uniforme, com menores 

perdas e com mais facilidade no fornecimento do suplemento adicionado de 

MGA. 

Baseado nestes fatos, a hipótese desse estudo é a de que o 

fornecimento de MGA incorporado a suplemento nutricional em blocos para 

primíparas e novilhas pré-púberes melhoram a sincronização estral, a taxa de 

prenhez e antecipam a puberdade nesta última categoria animal. Assim, o 

objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da pré-sincronização por meio do 

fornecimento de MGA incorporado a suplementos nutricionais em blocos para 

novilhas e primíparas lactantes mantidas em condição de manejo extensivo no 

Pantanal sobre as taxas de prenhez em monta natural e inseminação artificial.  

 

2. Material e métodos 

Os procedimentos de cuidado e manuseio dos animais estão de acordo 

com os Princípios Éticos na Experimentação Animal (CONCEA), emitido pela 

Embrapa Gado de Corte, Campo Grande, MS (Protocolo n° 002/2015; 
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Experimentos 1 e 2), e pela Comissão de Ética de Uso de Animais (CEUA) da 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (UNESP), Jaboticabal, SP 

(Protocolo n° 18.622/2016; Experimento 3). 

 

2.1 Animais e condições experimentais 

Os experimentos foram desenvolvidos na Fazenda São Bento (Latitude 

19°34’38.90”S, Longitude 57°01’09.10”O), localizada na sub-região Pantanal do 

Abobral, pertencente ao município de Corumbá, estado de Mato Grosso do Sul, 

Brasil, durante o período de outubro de 2016 a abril de 2017.  

Os procedimentos de seleção dos animais para os experimentos 

incluíram a realização de exame ginecológico e realização de ultrassonografia 

transretal com transdutor linear de 7,5 MHz (Mindray-2200VET DP; Mindray 

Bio-Medical Electronics Co., Shenzhen, China) para avaliar a ausência 

ciclicidade por meio da ausência de corpo lúteo em duas avaliações 

consecutivas, com intervalo de 11 dias. Também foi avaliado o escore de 

condição corporal [ECC; escala de 1 (magro inferior) a 6 (gordo superior), de 

acordo com Rosa et al. (2011)].  

Os animais foram mantidos em piquetes com pastagem mista de capim 

nativo (Axonomus purpusii) e Brachiaria humidicula, com lotação de 1,1 

unidade animal por hectare (UA/ha) e livre acesso à água.  

Para a adaptação à suplementação, os animais receberam os produtos 

experimentais de acordo com os tratamentos durante 11 dias anteriores ao 

início dos períodos dos tratamentos. 

 A formulação do bloco (Bloco BASE®, Tecnoblock, Campo Grande/MS, 

Brasil), de acordo com as informações do fabricante, está descrita na Tabela 1. 

O fornecimento foi de 1 g de produto/kg de peso vivo (PV). Os suplementos 

(blocos e suplemento farelado) foram distribuídos em 4 cochos não cobertos, 

que permitiam acesso bilateral. No decorrer dos tratamentos, os cochos foram 

observados pela manhã e a tarde, a fim de mensurar o consumo e as sobras 

que foram pesadas, sendo que as reposições foram feitas em média a cada 

três dias. 
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 Para os animais de grupos experimentais tratados com blocos 

contendo MGA, foram utilizados blocos BASE® adicionados com o 

progestágeno sintético MGA (MGA Premix®, Zoetis, São Paulo, Brasil), com 

consumo estimado de MGA de 0,5 mg/cabeça/dia.  

Para os animais tratados com suplemento proteico-mineral farelado 

(Tech Sal 54®, Socil, São Paulo, Brasil, Tabela 1), cujo fornecimento foi de 1 g 

de produto/kg de PV, o MGA foi adicionado em mistura homogênea com o 

suplemento, com consumo estimado de MGA de 0,5 mg/cabeça/dia. A 

distribuição desse suplemento foi realizada nas mesmas condições de cocho e 

área linear dos animais suplementados com bloco (20 cm² de área linear de 

cocho por animal). O fornecimento deste suplemento foi diário. 

O consumo médio de suplemento por animal foi calculado pela seguinte 

fórmula: (peso total de suplemento fornecido no período (kg) - peso das sobras 

(kg)) /número de animais. 
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Tabela 1.  Composição do Bloco (Bloco BASE Tecnoblock® 1) e suplemento 

proteico-mineral farelado (Tech Sal 54® 2) 

Níveis de Garantia (g/kg) Bloco Base  Tech Sal 54® 

Proteína bruta (min.)  120 120 

Nutrientes digestíveis totais (min.)  400 540 

Nitrogênio não-proteico (max.)  94 76 

Macromineirais (g/kg)   

Cálcio (min.) 50 46 

Fósforo (min.) 15 20 

Sódio (min.) 70 66 

Enxofre (min.) 7 4 

Microminerais (mg/kg)   

Zinco (min.) 600 1000 

Cobre (min.) 200 400 

Iodo (min.) 12 22 

Cobalto (min.) 14 20 

Selênio (min.) 4 9 

1 Tecnoblock, Campo Grande/MS 

2 Socil, São Paulo, SP 

 

 

2.2 Delineamento experimental  

 

2.2.1 Experimento 1: Efeitos da via de administração de progestágenos 

em protocolos de pré-sincronização do estro em novilhas acíclicas da 

raça Nelore sobre o desenvolvimento folicular e taxa de prenhez  

Foram utilizadas 413 novilhas acíclicas (sem presença de corpo lúteo) 

da raça Nelore com idade média de 23,16 ± 1,6 meses, ECC de 4,14 ± 0,72 e 

peso vivo médio de 306,18 ± 20,54 kg. 

Ao final do período de adaptação às suplementações, os animais foram 

divididos em 4 tratamentos (Figura 1). O dia do início dos tratamentos foi 
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definido como sendo o Dia 0 (D0), a partir do qual os animais receberam as 

seguintes suplementações: 1) grupo Controle (n=103): suplementação 

proteico-mineral na forma de Bloco BASE® por 12 dias (até o D12); 2) grupo 

Bloco-MGA (n=102): suplementação de MGA incorporado a blocos BASE®, 

durante 12 dias; 3) grupo Proteico-MGA (n=98): suplementação de MGA 

misturado ao suplemento Tech Sal 54® durante 12 dias; e 4) grupo Bloco BE 

P4 (n=110): suplementaçãocom Bloco BASE® por 12 dias e, no D0, os animais 

receberam 2 mL de benzoato de estradiol (BE, 2 mg/mL; Fertilcare 

Sincronização®, Vallée S/A,) por via intra-muscular (i.m.) e foi inserido um 

dispositivo intravaginal de 2° uso (CIDR®, Zoetis, São Paulo, Brasil), que foi 

mantido até o D9. 

 Avaliações ultrassonográficas dos ovários dos animais foram realizadas 

um dia após a finalização dos tratamentos hormonais (D13), sendo registrado o 

diâmetro do folículo dominante. 

Após a finalização dos tratamentos, as novilhas foram acasaladas com 

touros da raça Nelore com idade entre 4 e 6 anos, todos aptos à reprodução de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Reprodução 

Animal (CBRA, 2013), em sistema de acasalamento múltiplo, na proporção 

macho:fêmea de 1:33. A duração da estação de monta foi de 118 dias. O 

diagnóstico de gestação intermediário (70 dias após o início da estação de 

monta) e ao final (30 dias após final EM) foram realizados por ultrassonografia. 
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Figura 1. Representação esquemática do período de suplementação e 

protocolos de sincronização da ovulação em novilhas acíclicas. Grupo Controle 

(n=103): suplementação com Bloco BASE®; grupo Bloco-MGA (n=102): suplementação de 

MGA incorporado à blocos BASE®: grupo Proteico-MGA (n=98): suplementação de MGA 

misturado ao suplemento Tech Sal 54®; grupo Bloco-BE-P4 (n=110): suplementação com 

Bloco BASE® associado à administração de benzoato de estradiol e inserção de dispositivo 

intravaginal de progesterona. Abreviaturas: MGA = Acetato de Melengestrol; BE = Benzoato de 

Estradiol; P4 = dispositivo intravaginal com progesterona; *P4 = retirada do dispositivo; US= 

Ultrassonografia (avaliação folicular); DG = diagnóstico de gestação. 

 

 

2.2.2 Experimento 2: Efeitos da suplementação oral com MGA 

incorporado em blocos nutricionais sobre o desenvolvimento folicular e 

taxa de prenhez em novilhas de corte pré-púberes 

Foram utilizadas 301 novilhas acíclicas Nelore com idade média de 

22,10 ± 1,37 meses, peso médio de 305,95 ± 22,70 kg e ECC médio de 

3,8±0,43. Os animais foram distribuídos em 3 tratamentos (Figura 2): 1) grupo 

Controle (n=98): animais receberam suplementação proteico-mineral na forma 

de Bloco BASE® por 12 dias; 2) grupo MGA (n=101): animais receberam 

suplementação de MGA incorporado ao Bloco BASE®, durante 12 dias; e 3) 

grupo MGA-ECP (n=102): animais receberam suplementação de MGA 

incorporado ao Bloco BASE®, durante 12 dias, além de administração via 
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intramuscular de 0,5 mg de cipionato de estradiol (ECP®, Zoetis, São Paulo, 

Brasil) no D13. 

Após os tratamentos, foi avaliada a manifestação do estro no início da 

manhã e no final da tarde com auxílio de rufiões durante 10 dias. As novilhas 

em cio foram inseminadas seguindo o método de Trimberger (1948). As 

inseminações foram realizadas por um único inseminador. Foi utilizado sêmen 

de um mesmo touro da raça Nelore. Logo após, foram expostas à touros da 

raça Nelore, com idade entre 4 e 6 anos, em acasalamento múltiplo, na 

proporção macho:fêmea de 1:33, durante 90 dias. 

Avaliações ultrassonográficas dos ovários dos animais foram realizadas 

um dia após a finalização dos tratamentos hormonais (D13), sendo registrado o 

diâmetro do folículo dominante. O diagnóstico de gestação intermediário (40 e 

70 dias após o início da detecção de cio) e 30 dias após o final da estação de 

monta (90 dias) foram realizados por ultrassonografia. 

 

 

 

Figura 2. Representação esquemática do período de suplementação e 

protocolos de sincronização da ovulação em novilhas pré-púberes.  
Grupo Controle (n=98): suplementação com Bloco BASE®; grupo MGA (n=101): 

suplementação de MGA incorporado ao Bloco BASE®; e grupo MGA-ECP (n=102): 

suplementação de MGA incorporado ao Bloco BASE®, associado à administração de cipionato 

de estradiol. Abreviaturas: MGA = acetato de melengestrol; ECP = cipionato de estradiol; US = 

ultrassonografia (avaliação folicular); IA = inseminação artificial; DG = diagnóstico de gestação. 
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2.2.3 Experimento 3: Efeitos da suplementação oral com MGA 

incorporado a blocos nutricionais em protocolos de pré-sincronização do 

estro sobre o desenvolvimento folicular e taxa de prenhez em primíparas 

de corte  

Foram utilizadas 342 primíparas da raça Nelore lactantes (50 a 60 dias 

pós-parto), com idade média de 34,45 ± 5,3 meses, peso vivo médio de 363,65 

± 40,60 kg e ECC de 2,9 ± 0,6.  

Ao final do período de adaptação às suplementações, os animais foram 

aleatoriamente divididos em 4 tratamentos (Figura 3), como descrito a seguir: 

1) grupo Controle (n=91): animais receberam suplementação proteico-mineral 

na forma de Bloco BASE® por 13 dias; 2) grupo MGA-BE-eCG (n=83): animais 

receberam suplementação de MGA incorporado ao Bloco BASE® durante 13 

dias, além da administração de 2 mL de benzoato de estradiol (BE, 2 mg/mL; 

Fertilcare Sincronização®, Vallée S/A,) por via i.m. no D5 e 1,5 mL de 

gonadotrofina coriônica equina (eCG, 200 UI/mL; Folligon®, MSD Saúde 

Animal) i.m. no D14; 3) grupo MGA-BE-RB (n=82): animais receberam 

suplementação de MGA incorporado ao Bloco BASE® durante 13 dias, além da 

administração de 2 mL de BE i.m. no D5 e remoção dos bezerros (RB) durante 

60 horas (do D14 ao D16); 4) grupo MGA-RB (n=86): animais receberam 

suplementação de MGA incorporado ao Bloco BASE® durante 13 dias, sendo 

feita apenas a RB durante 60 horas (do D14 ao D16). Durante a retirada dos 

bezerros, os mesmos permaneceram em pasto separado do curral, de modo 

que não houvesse contato visual e auditivo com suas mães.  

Após a finalização dos tratamentos, as primíparas foram acasaladas 

com touros da raça Nelore. A duração da estação de monta foi de 120 dias. 

Avaliações ultrassonográficas dos ovários dos animais foram realizadas 

após a finalização dos tratamentos hormonais (D14), sendo registrado o 

diâmetro do folículo dominante. O diagnóstico de gestação intermediário (40 e 

70 dias após o início da estação de monta) e ao final da estação de monta 

foram realizados por ultrassonografia. Após o primeiro diagnóstico de gestação 

(40 dias), foi realizada desmama precoce dos bezerros em todas as vacas 

vazias. 
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Figura 3. Representação esquemática do período de suplementação e 

protocolos de sincronização da ovulação em primíparas.  

Grupo Controle (n=91): suplementação com Bloco BASE®; grupo MGA-BE-eCG (n=83): 

suplementação de MGA incorporado ao Bloco BASE®, associado à administração de benzoato 

de estradiol e gonadotrofina coriônica equina; grupo MGA-BE-RB (n=82): suplementação de 

MGA incorporado ao Bloco BASE®, associado à administração de benzoato de estradiol e 

remoção temporária dos bezerros; 4) grupo MGA-RB (n=86): suplementação de MGA 

incorporado ao Bloco BASE®,  associado à remoção temporária dos bezerros. Abreviaturas: 

MGA = Acetato de Melengestrol; BE = Benzoato de Estradiol; eCG = Gonadotrofina Coriônica 

Equina; RB = Retirada temporária dos bezerros; US= Ultrassonografia (avaliação folicular). 

 

2.3 Análise Estatística 

Os dados foram analisados em delineamento inteiramente ao acaso, 

tendo como fontes de variação os tratamentos e as covariáveis peso, idade 

(dias) e ECC (1-6). As variáveis quantitativas (diâmetro folicular e ganho de 

peso no período) foram analisadas pelo PROC GLIMMIX do SAS 9.2 (SAS 

Institute, Inc., Cary, N.C.), seguido de Teste Tukey. 

As variáveis binomiais (taxa de prenhez e cio) foram analisadas usando 

PROC LOGISTIC do programa SAS (SAS 2002). Variáveis explanatórias, como 

tratamento, raça (experimento 3), ECC, idade e peso ao inicio, foram usadas 
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no modelo como classes pelo teste de Wald. Para todos os modelos de 

regressão logística, todas as interações foram testadas. Quando o efeito 

significativo de uma covariável x em uma variável dependente y foi detectado, 

curvas de regressão logística foram criadas usando os coeficientes fornecidos 

pelo software e a fórmula y = EXP (a x + b) / [1 + EXP (a x + x b)]. 

As variáveis paramétricas estão apresentadas como média ± desvio 

padrão. Diferenças com valor de P<0,05 foram consideradas significativas. 
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3. Resultados 

 

3.1 Experimento 1  

A quantidade de suplemento consumido durante o período de tratamento 

foi de 284 g/cab/dia (Controle), 264 g/cab/dia (Bloco MGA), 354 g/cab/dia 

(Proteico MGA) e 255 g/cab/dia (Bloco BE P4), ficando próximo do consumo 

esperado com fornecimento de 1 g/kg PV. 

O diâmetro do folículo dominante, avaliado no D13, foi menor 

(P<0,0001) nas novilhas do grupo Controle (9,7 ± 2,5 mm) quando comparado 

aos tratamentos Bloco MGA (11,2 ± 2,7 mm), Proteico MGA (11,8 ± 2,3 mm) e 

Bloco BE P4 (11,2 ± 2,8 mm), sendo estes semelhantes entre si (Tabela 3).  

A taxa de prenhez avaliada aos 70 dias de estação de monta foi maior 

(P= 0,008) no grupo Bloco-MGA (57,84%) em relação aos grupos Controle 

(40,8%) e Bloco-BE-P4 (36,4%). O grupo Proteico-MGA (51,0%), no entanto, 

não diferiu dos demais tratamentos (P>0,05). Não houve diferença entre os 

grupos (P= 0,344) no diagnóstico de gestação final (Controle: 70,9%; Bloco-

MGA: 75,5%; Proteico-MGA: 72,9%; e Bloco-BE-P4: 64,5%). Os resultados 

estão sumarizados na Tabela 2. 

Em relação à probabilidade de prenhez ao início da estação de monta 

(70 dias), houve efeito da idade (P<0,01) e do peso das novilhas (P= 0,04), 

cujos resultados estão apresentados, respectivamente, nas Figuras 4 e 5. 
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Tabela 2. Efeito da suplementação com MGA sobre o peso (kg), diâmetro do 

folículo dominante (mm) e taxa de prenhez (%) em novilhas Nelore submetidas 

à monta natural. 

 Tratamentos (N)  

Parâmetros Controle 

(103) 

Bloco-MGA 

(102) 

Proteico-MGA 

(98) 

Bloco-BE-P4 

(110) 

P 

Peso inicial (kg) 

Peso final (kg) 

302±19,3 

317,4±21,4
a
 

305,7±18,6 

322,6±16,9
a
 

300,6±17,6 

310,2±25,1
ab

 

311,12±22,3 

298,7±26,8
b
 

0,32 

<0,01 

Diâmetro FD (mm) 9,7±2,5
b
 11,2±2,7

a
 11,8±2,3

a
 11,2±2,8

a
 <0,01 

DG 70 dias
1
 (%)

         

(N prenhes/N total) 

40,8 

 
[42/103]

b
 

 

57,84
  

[59/102]
 a
 

 

51,0 

 
[50/98]

 ab
 

 

36,4
  

[40/110]
 b
 

 

<0,01 

DG Final
2
 (%) 

(N prenhes/N total) 

70,9  

[73/103] 

75,5 

[77/102] 

72,9  

[71/98] 

64,5  

[71/110] 

0,34 

1
Diagnóstico de gestação realizado 70 dias após o início da estação de monta.

2
Diagnóstico de 

gestação após final da estação de monta (148 dias). Abreviaturas: MGA= Acetato de 

melengestrol, BE= Benzoato de estradiol, P4= Dispositivo intravaginal de progesterona, FD= 

Folículo Dominante.
a,b

Valores seguidos por letras diferentes na mesma linha indicam diferença 

significativa (P<0,05). 

 

Figura 4. Probabilidade de prenhez aos 70 dias da estação de monta de 

acordo com o tratamento e idade ao início do experimento (n=413; P<0,01). 

 

Figura 5. Probabilidade de prenhez aos 70 dias da estação de monta de 

acordo com o tratamento e peso (kg) ao início do experimento (n= 413; P= 

0,04). 
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3.2 Experimento 2  

O peso dos animais ao início (P= 0,93) e final (P=0,31) da estação de 

monta não diferiram entre os tratamentos (Tabela 3). A taxa de cio observada 

durante os 10 dias de avaliação foi maior (P<0,01) nos animais dos grupos 

MGA (45,5%) e MGA-ECP (57,8%) em relação ao Controle (22,7%). 

Não houve diferença entre os grupos (P= 0,86) com relação à prenhez 

pós IA (Controle: 36,4%; MGA: 33,3%; e MGA-ECP: 37,3%), conforme 

apresentado na Tabela 3. 

A taxa de prenhez avaliada aos 70 dias da estação de monta (Tabela 3) 

foi de 56,6% no grupo Controle, que foi menor (P= 0,04) do que no grupo MGA 

ECP (74,4%), mas semelhante (P>0,05) à do grupo MGA (67,7%). A prenhez 

ao final da estação de monta foi similar (P= 0,76) entre os grupos (Controle: 

84,7%; MGA: 89,1%; e MGA=ECP: 88,2%). 

Em relação à probabilidade de prenhez positiva aos 70 dias de estação 

de monta, houve efeito do peso das novilhas (P= 0,01) e da idade (P= 0,02) ao 

início do experimento, conforme apresentado nas Figuras 6 e 7, 

respectivamente. 
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Tabela 3. Efeito da suplementação com MGA sobre o peso, taxas de prenhez, 

taxa de cio em 10 dias e diâmetro folicular em novilhas Nelore submetidas à 

inseminação artificial e monta natural. 

 Tratamentos (N)  

Parâmetros Controle 

(98) 

MGA 

(101) 

MGA-ECP 

(102) 

P 

Peso inicial (kg) 298,5 ± 31,1 299,5 ±26,9 297,9 ±31,6 0,93 

Peso final (kg) 305,0 ± 24,1 312,9 ±24,3 307,9 ± 26,4 0,06 

Peso final EM (kg) 381,3 ± 29,7 376.7 ± 33,9 374,5 ± 32,2 0,31 

Diâmetro FD (mm) 10,3 ± 1,9b 11,8 ± 2,2a 12,0 ± 2,4a <0,01 

Taxa de cio (%) 22,7b 45,5a 57,8a <0,01 

DG pós IA1 (%) 36,4 [8/22] 33,3 [15/45] 37,3 [22/59] 0,86 

DG 70 dias2 (%) 56,6 [47/83] a 67,7 [61/90] ab 74,4 [67/90] b 0,04 

DG Final3 (%) 84,7 [83/98] 89,1 [90/101] 88,2 [90/102] 0,76 

1
Diagnóstico de gestação realizado aos 40 dias após inseminação artificial.

2 
Diagnóstico de 

gestação realizado aos 70 dias de estação de monta.
3 

Diagnóstico de gestação após final da 

estação de monta (118 dias). Abreviaturas: MGA= Acetato de melengestrol, ECP= Cipionato de 

estradiol, EM= estação de monta, IA= inseminação artificial, FD= Folículo Dominante, DG= 

diagnóstico de gestação. 
a,b

Valores seguidos por letras diferentes na mesma linha indicam 

diferença significativa (P<0,05). 

 

 

 

Figura 6. Probabilidade de prenhez aos 70 dias da EM de acordo com o 

tratamento e peso (kg) ao inicio do experimento (n= 301; P= 0,01). 
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Figura 7. Probabilidade de prenhez aos 70 dias da EM de acordo com o 

tratamento e idade (dias) ao inicio do experimento (n= 301; P= 0,02). 

 

3.3 Experimento 3  

Durante o período de adaptação, o consumo de blocos para os animais 

foi de 224 g/animal/dia. Durante a fase experimental, o consumo foi de 356 

g/animal/dia para os animais do grupo controle e de 379 g/animal/dia para os 

dois grupos tratados.  

Não houve diferença entre os grupos para o peso inicial (P= 0,46), peso 

ao fim dos tratamentos (P= 0,54) e peso ao final da estação de monta (P= 

0,68), como demonstrado na Tabela 4. 

Os resultados demonstraram que os animais do grupo MGA-RB 

apresentaram maior diâmetro folicular (10,1 ± 0,28 mm; P<0,01) quando 

comparado aos grupos MGA-BE-eCG (7,4 ± 0,14 mm),  MGA-BE-RB (8,4 ± 

0,26 mm) e Controle (7,2 ± 0,18 mm), os quais foram semelhantes entre si 

(Tabela 4). 

A taxa de prenhez determinada aos 40 dias da estação de monta foi 

menor (P= 0,04) no grupo Controle (15,4%) do que nos grupos MGA-BE-eCG 



35 
 

(26,5%) e MGA-BE-RB (26,0%); já o grupo MGA-RB (24,4%) não diferiu 

(P>0,05) dos demais tratamentos (Tabela 4). 

Tanto no diagnóstico de gestação aos 70 dias (P=0,01) e no final da 

estação de monta (P<0,01), o grupo Controle apresentou taxa de prenhez 

inferior (55% e 60,4%, respectivamente) aos grupos MGA-BE-eCG (72,3% e 

75,9%, respectivamente), MGA-BE-RB (74,1% e 82,7%, respectivamente) e 

MGA-RB (74,4% e 81,4%, respectivamente), conforme demonstrado na Tabela 

4. 

A probabilidade de prenhez aos 70 dias da estação de monta foi afetada 

tanto pelo tratamento (P<0,01) como pela idade ao início do experimento (P= 

0,02; Figura 8). Já o peso dos animais ao início do experimento não apresentou 

efeito (P= 0,36) sobre a probabilidade de prenhez aos 70 dias da estação de 

monta em primíparas (Figura 9). Apenas o tratamento (P<0,01) apresentou 

efeito sobre a probabilidade de prenhez ao final da estação de monta, não 

sendo observados efeitos de idade (P= 0,11) e peso ao início do experimento 

(P= 0,47). 
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Tabela 4. Efeito da suplementação com MGA sobre o diâmetro folicular 14 

dias após o inicio do tratamento e sobre a taxa de prenhez (%) em primíparas 

Nelore submetidas à monta natural 

 Tratamentos (N)  

Parâmetros Controle 

(91) 

MGA-BE-eCG 

(83) 

MGA-BE-RB 

(82) 

MGA-RB 

(86) 

P 

Peso inicial (kg) 

 

374,9 ± 45,1 360,8 ± 35,9 355,6 ± 37,1 363,3 ± 37,3 0,46 

Peso final (kg) 373,96 ±41,1 352.20 ±39,6 350.13 ±37,1 360.56 ±36,4 0,54 

Peso final EM (kg) 404,2 ± 56,7 394,9 ± 38,9 397,0 ± 37,7 396,3 ± 38,4 0,68 

Diâmetro FD (mm) 7,2 ± 0,18
b
 7,4 ± 0,14

b
 8,4 ± 0,26

b
 10,1 ± 0,28

a
 <0,01 

DG 40 dias
1
(%) 

 

15,4
b 
[14/91] 26,5

a
 [22/83] 26

a
 [21/82] 24,4

ab 
[21/86] 0,04 

DG 70 dias
2
(%) 

 

55
b 
[50/91] 72,3

a 
[60/83] 74,1

a 
[61/82] 74,4

a
 [64/86] 0,01 

DG Final
3
(%) 60,4

b 
[55/91] 75,9

a 
[63/83] 82,7

a 
[68/82] 81,4

a
 [70/86] <0,01 

1
Diagnóstico de gestação realizado 40 dias após o início da estação de monta. 

2
Diagnóstico de 

gestação realizado 70 dias após o início da estação de monta. 
3
Diagnóstico de gestação após 

final da estação de monta (120 dias). Abreviaturas: Bloco MGA = bloco proteico energético 

contendo acetato de melengestrol; BE = benzoato de estradiol; eCG = gonadotrofina coriônica 

equina; EM= estação de monta, FD= Folículo Dominante, RB = retirada temporária dos 

bezerros. 
a,b

Valores seguidos por letras diferentes na mesma linha indicam diferença 

significativa (P<0,05). 
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Figura 8. Probabilidade de prenhez aos 70 dias da estação de monta, de 

acordo com o tratamento e idade (dias) ao início do experimento (n=342; P= 

0,11). 

 

 

 

 

Figura 9. Probabilidade de prenhez aos 70 dias da estação de monta, de 

acordo com o tratamento e peso (kg) ao início do experimento (n=342;P= 0,47). 
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4. Discussão  

 

4.1 Índices reprodutivos em novilhas suplementadas com MGA 

incorporado em blocos nutricionais  

 A pecuária extensiva se caracteriza pela baixa taxa de lotação, sendo 

que a pastagem é a principal fonte alimentar dos animais criados nesta 

condição. Bovinos da raça Nelore possuem temperamento ativo, de forma que 

exigem pessoal capacitado e em quantidade suficiente para manejá-los 

(Macedo et al., 2012). Assim, devido às dificuldades de manejo impostas tanto 

pelo temperamento da raça como pela condição de criação extensiva, seria 

benéfico o fornecimento por via oral de um progestágeno a campo, disposto na 

linha de cocho, que possa aumentar o desenvolvimento do maior folículo e as 

taxas de prenhez em novilhas criadas extensivamente. Além da melhora dos 

índices reprodutivos, também otimizaria a mão-de-obra e o manejo no curral. 

No presente trabalho, foi proposta uma forma inovadora de fornecimento oral 

do progestágeno MGA, o qual foi incorporado a blocos nutricionais proteico-

energéticos. O impacto desse suplemento foi avaliado em relação aos índices 

reprodutivos de novilhas e primíparas criadas em condições extensivas. 

No primeiro experimento foi avaliado o consumo do suplemento em 

bloco manufaturado com MGA e a eficácia do fornecimento de MGA por esta 

via sobre a taxa de prenhez em comparação com outros métodos 

rotineiramente utilizados para novilhas zebuínas, como o fornecimento de MGA 

em pó adicionado ao suplemento farelado (Sá Filho et al, 2007) e o uso de pré-

sincronização com dispositivos intravaginais de progesterona (Sá Filho. et al, 

2015). Os resultados demonstraram que a média de consumo dos suplementos 

foi próxima entre os grupos experimentais, promovendo o consumo esperado 

de MGA. Embora não tenha sido determinada a concentração sanguínea de 

MGA no presente experimento, os resultados permitem inferir que o consumo 

deste progestágeno por via oral foi adequado, uma vez que os animais 

suplementados exibiram maior diâmetro do folículo dominante em comparação 

ao controle. Da mesma forma, a eficiência do fornecimento de MGA por via oral 

com relação ao desenvolvimento do folículo dominante foi equivalente à dos 

animais submetidos à sincronização com dispositivo de progesterona. Assim, 
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os resultados demonstraram que o MGA foi capaz de iniciar a ciclicidade em 

novilhas pré-púberes, conforme relatado por trabalhos anteriores (Patterson et 

al., 1990). 

Apesar do maior desenvolvimento do folículo dominante em todos os 

animais tratados com progestágenos, a taxa de prenhez determinada no início 

da estação de monta só foi maior no grupo tratado com MGA incorporado ao 

bloco. Patterson et al. (1990) citam que o MGA é capaz de iniciar a ciclicidade 

em novilhas pré-púberes. Contrariamente, a taxa de prenhez inicial do grupo 

que recebeu suplementação de MGA adicionado ao suplemento farelado foi 

similar ao grupo controle, possivelmente possa ter havido menor ingestão do 

progestágeno devido a perdas por intempéries climáticas (chuvas e ventos).  

A taxa de prenhez inicial do grupo que foi sincronizado com o uso de 

dispositivo intravaginal de progesterona não diferiu do controle, o que pode ser 

explicado por vaginites decorrentes da utilização de implantes reutilizados 

(Graaff e Grimard, 2017) e que foram observadas no presente trabalho 

(10%[11/110]). Outro fator que pode explicar a ausência de efeito dessa 

sincronização foi perda de peso significativa que os animais desse grupo 

exibiram na pesagem final. A perda de peso está relacionada ao aumento no 

metabolismo dos animais manejados no curral (Cafe et al., 2010), que é um 

lugar aversivo para os animais, especialmente para os zebuínos que são mais 

reativos quando se sentem acuados. Portanto, a necessidade de mais um 

manejo realizado neste grupo para a retirada do dispositivo intravaginal pode 

explicar o efeito do estresse sobre a reprodução. A reação ao estresse estimula 

a liberação de cortisol pelo córtex da adrenal, o qual suprime a resposta da 

hipófise ao GnRH, levando à diminuição na frequência dos pulsos de LH. Se 

esses eventos ocorrerem na fase luteal, pode levar à atresia folicular. Por outro 

lado, quando a supressão da liberação de LH ocorre durante a fase folicular, há 

um atraso no pico pré-ovulatório de LH, que interfere negativamente na 

qualidade do oócito e, consequentemente, na taxa de prenhez (Macedo et al., 

2012).  

Desta forma, a maior taxa de prenhez determinada em animais 

suplementados com MGA aos 70 dias de estação de monta indica a eficácia do 

tratamento em antecipar e concentrar a parição das novilhas, possibilitando a 
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maior permanência destas como matrizes e reduzindo a manutenção de 

animais improdutivos no rebanho. A importância da antecipação do primeiro 

parto em novilhas reside na redução do intervalo entre gerações, o que 

interfere positivamente no progresso genético do rebanho e no aumento da 

quantidade de bezerros comercializáveis (Rocha e Lobato, 2002). 

Uma vez que foi demonstrada a eficácia do fornecimento de MGA sobre 

a taxa de prenhez de novilhas em monta natural, um segundo experimento foi 

realizado para avaliar o efeito desta forma de administração de MGA sobre as 

taxas de expressão de cio e de prenhez em animais inseminados 

artificialmente após detecção de cio. Foi observado que o diâmetro do folículo 

dominante foi maior nos animais que receberam MGA. Esse resultado era 

esperado e foi semelhante a observações anteriores (Rhodes et al., 2003) em 

que foi relatado aumento do diâmetro folicular em animais acíclicos tratados 

com progestágenos. Este resultado sugere, portanto, um efeito benéfico do 

MGA sobre o crescimento folicular em novilhas de corte pertencentes à 

categoria avaliada no presente estudo. 

De forma semelhante, as maiores taxas de detecção de cio foram 

observadas nas novilhas suplementadas com MGA, com resultado mais 

expressivo nas novilhas que receberam aplicação de ECP. Este resultado era 

esperado, pois esse éster de estradiol aumenta a expressão de cio em animais 

submetidos à inseminação artificial em tempo fixo (IATF; Sá Filho et al., 2014). 

Este resultado é de extrema relevância quando se utiliza inseminação artificial 

com observação de cio, pois no presente estudo acarretou na diminuição do 

período de observação, tendo em vista que, em 10 dias, 57% dos animais 

foram observados em cio e inseminados no grupo MGA ECP, contrastando 

com apenas 22% no grupo controle. Este resultado foi semelhante a relatos 

anteriores, em que foi detectada maior expressão do estro em novilhas 

acíclicas tratadas com MGA (91%) quando comparado a novilhas não tratadas 

(67%), durante 34 dias do período de inseminação artificial (Neibergs e 

Reeves, 1998).  

Apesar de ter sido observada melhor resposta na expressão de cio nos 

animais que consumiram MGA no presente estudo, não houve diferença entre 

os grupos sobre as taxas de prenhez após inseminação artificial, demonstrando 
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que o retorno à ciclicidade não foi influenciado pelo fornecimento de MGA 

combinado ou não com a administração de ECP. Isso está de acordo com 

estudos anteriores que postularam que o tratamento com MGA durante 14 dias 

imita a sincronização da fase lútea do ciclo estral entre novilhas pré-púberes 

(Patterson et al., 1995). Segundo esses autores, essa similaridade entre as 

taxas de prenhez poderiam ser atribuídas à falhas na detecção do estro, estro 

sem manifestação ou ciclo estral curto mesmo após o tratamento. 

Por outro lado, a taxa de prenhez determinada aos 70 dias de estação 

de monta mostrou que o grupo tratado com MGA associado ao ECP 

apresentou melhor aproveitamento das duas manifestações de estro 

subsequentes à sincronização com MGA. Isso pode ser explicado pelo uso e 

eficácia do ECP como indutor de ovulação (Andrade et al., 2012). 

Apesar disso, não houve diferença entre os tratamentos no diagnóstico 

final de prenhez, avaliado ao final da estação de monta (118 dias). 

Provavelmente, isso possa ser explicado pelo ganho de peso dos animais 

durante a estação reprodutiva, decorrente do consumo dos suplementos e 

aumento da idade, o que culmina com maior número de animais que entram na 

puberdade. De fato, já está bem estabelecido que a melhoria do escore 

corporal em novilhas dentro da estação de monta influencia positivamente a 

manifestação da puberdade (Patterson et al., 1992). A correlação positiva 

observada entre peso e idade com as taxas de prenhez permitem inferir que as 

novilhas mais pesadas e mais velhas estavam mais aptas à reprodução no 

início da estação de monta. Diversos estudos já relacionaram o efeito benéfico 

do ganho de peso com maiores taxas de prenhez em novilhas (Bossis et al., 

1999; Walsh et al., 2012), indicando um efeito direto da nutrição sobre o 

desenvolvimento reprodutivo de novilhas (Amstalden et al., 2011). Associado 

ao ganho de peso, o efeito do tratamento foi significativo, melhorando as taxas 

de prenhez ao inicio da estação de monta. Dessa forma, a suplementação 

proteico-energética associada ao MGA potencialmente pode ter exercido um 

melhor efeito na proporção de novilhas disponíveis para reprodução no início 

da estação de monta. 
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4.2  Índices reprodutivos em primíparas suplementadas com MGA 

incorporado em blocos nutricionais  

A primeira experiência maternal da primípara é muito desafiadora, pois 

ela inicia uma série de atividades de alta demanda nutricional (parto, puerpério, 

lactação e cuidados com a cria) e sua exigência nutricional aumenta 

sobremaneira. Tudo isso se associa à continuidade de seu próprio 

desenvolvimento corporal. Além disso, o estímulo da amamentação atua na 

supressão da secreção de GnRH, que consequentemente impede o aumento 

da liberação de pulsos de LH, causando falha no desenvolvimento do folículo 

dominante e da ovulação, com consequente prolongamento do anestro pós 

parto (Yavas e Walton, 2000). Devido a esses fatores, são verificadas baixas 

taxas de ciclicidade em primíparas no pós-parto, havendo relatos de taxas de 

90% de anestro entre 40 a 50 dias pós-parto, sob manejo extensivo (Wheaton 

et al., 2007; Rodrigues et al., 2015). Com base nesse problema, o terceiro 

experimento do presente estudo avaliou a eficácia da pré-sincronização de 

primíparas antes da estação de monta ao associar-se o fornecimento de um 

progestágeno por via oral (MGA incorporado a blocos nutricionais) com a 

administração de um indutor de crescimento folicular (eCG) ou com a 

estratégia de desmame interrompido por meio da retirada do bezerro. 

 A estratégia de aplicação de benzoato de estradiol no D5 após o início 

do consumo de MGA visou promover a regressão folicular e início de uma nova 

onda de crescimento folicular, pois estudos anteriores relacionaram a redução 

da concepção do grupo tratado com o aumento do intervalo interovulatório, 

devido à formação de folículo persistente (Perez et al., 2004). Tal regressão foi 

provavelmente alcançada no presente estudo, tendo em vista que foi 

observado menor tamanho dos folículos nos grupos tratados com benzoato de 

estradiol (MGA-BE-eCG e MGA-BE-RB) em relação ao grupo MGA-RB.  

A taxa de prenhez aos 40 dias após o início da estação de monta foi 

maior nos grupos MGA-BE-eCG e MGA-BE-RB em comparação ao grupo 

controle. Porém, os animais de todos os grupos que consumiram MGA, 

independentemente da estratégia de sincronização associada a este consumo, 

exibiram maior taxa de prenhez do que o grupo controle após 70 dias e ao final 

da estação de monta (120 dias). Quando há concentrações elevadas de 
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progestágeno circulante, o estradiol é capaz de reiniciar o desenvolvimento de 

folículos em programas de sincronização estral por meio da indução da atresia 

folicular (Bó et al, 1995) e, sendo assim, o grupo MGA-RB apresentou maior 

diâmetro folicular após os tratamentos, pois não houve a regressão folicular 

nesse grupo no D5, pela não aplicação de BE. É sabido que um folículo 

ovulatório de grande diâmetro é capaz de promover a formação de um corpo 

lúteo maior, com maior produção de progesterona e, consequente, maior 

capacidade de manutenção da gestação (Lonergan et al., 2013).  

Ainda, o uso de eCG e o desmame temporário dos bezerros, associados 

a tratamento prévio com progestágeno e benzoato de estradiol, são 

ferramentas importantes para melhorias na sincronização do ciclo estral e 

incrementos na taxa de prenhez (Cutaia e Bo, 1998).  

Estudos anteriores demonstraram que a retirada do bezerro é eficaz 

para estimular o aumento da concentração e do pico de LH, consequentemente 

estimulando a ovulação (Sá Filho et. al., 2009; Barreiros et. al, 2014). A 

redução do anestro pós-parto através do desmame precoce do bezerro 

favorece o retorno da ciclicidade, pois a redução da hipersensibilidade por 

estrógeno no hipotálamo e, consequente, aumento da secreção de GnRH 

(Short, 1990) levam ao crescimento e seleção de um folículo dominante, 

restabelecendo o estoque de LH hipofisário e, finalmente, ovulação (Bossis et. 

al., 2002) e desenvolvimento de um corpo lúteo funcional (Peter et al., 2009). 

Desta forma, isso aumenta o número de ciclos estrais e, consequentemente, as 

chances de concepção (Crowe et  al., 2008).  

No caso das primíparas, foi observado o aumento na taxa de prenhez 

final entre os animais suplementados com MGA em relação ao grupo não 

suplementado, não sendo observada, entretanto, influência do peso. Esse dado 

também foi observado nas novilhas suplementadas com MGA. Nos três 

experimentos realizados no presente estudo, esta probabilidade mostra que a 

diferença na taxa de prenhez foi influenciada pela idade e pelo tratamento. A 

ovulação e o estro no período pós-parto são comprometidas quando ocorre 

liberação insuficiente do hormônio luteinizante pela hipófise. Essa redução 

pode ser causada por diversos fatores (Peter et al., 2009; Campanile et al., 

2010), sendo que os principais estão relacionados ao consumo limitado de 
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energia na dieta, reservas corporais insuficientes, maior direcionamento de 

energia para produção de leite e estímulo da mamada (Pinheiro et al., 2013). 

Sendo que, esses fatores supracitados, levam os animais para a condição de 

balanço energético negativo (BEN), onde a energia líquida consumida é maior 

do que a energia ingerida (Perez et al., 2004). 

 

5. Conclusão 

O uso da suplementação com acetato de melengestrol adicionado em 

blocos nutricionais melhorou a taxa de prenhez durante a estação de monta em 

primíparas e novilhas. 
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