A mastite clínica, associada às doenças reprodutivas puerperais, compromete o
desempenho reprodutivo de vacas leiteiras Girolando e Holandesa
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Introdução
Há mais de 60 anos, a mastite bovina é considerada a doença de maior prejuízo para a
pecuária leiteira mundial (Murphy, 1956; Marques, 2006). Essa doença também afeta o
desempenho reprodutivo, causando danos antes da inseminação artificial (IA), segundo Roth
et al. (2013), e após (Ribeiro et al., 2016). A queda na eficiência reprodutiva associada à
mastite clínica (MC) parece ser de origem multifatorial e envolver complexos mecanismos
ainda não elucidados totalmente (Ribeiro et al., 2016). Objetivou-se com este estudo avaliar
os efeitos da MC, associada ou não à ocorrência de doenças reprodutivas puerperais (metrite e
retenção de placenta - RP), na taxa de concepção à primeira IA, no número de serviços por
concepção e na duração do intervalo parto-concepção (IPC), bem como verificar o efeito da
relação temporal entre a ocorrência de MC e da IA mais próxima sobre a taxa de concepção
de vacas leiteiras das raças Girolando e Holandesa.
Material e Métodos
O estudo foi executado em duas fazendas leiteiras do Sul de Minas Gerais, de janeiro a
dezembro de 2016. Os casos de MC foram registrados pelos ordenhadores em planilhas, e os
dados do manejo reprodutivo foram registrados no software Ideagri®. A composição genética
do rebanho da fazenda 1 variava de 1/2 a 3/4 Holandês x Gir, com média de 170 vacas em
lactação e produção média de 22 kg de leite/vaca/dia. Já o rebanho da fazenda 2 era composto
por animais da raça Holandesa, com média de 150 vacas em lactação e produção média de 29
kg de leite/vaca/dia. Nas duas fazendas, o sistema era de confinamento e a dieta era composta
por silagem de milho, concentrado e mineral, fornecida duas vezes ao dia. O acesso à água era
ad libitum. Em ambas as fazendas, as vacas eram ordenhadas mecanicamente, sem bezerro ao
pé, e eram procedimentos de rotina o teste da caneca telada, o pré e pós dipping, a secagem
dos tetos, além da linha de ordenha com segregação dos animais doentes. O tratamento da
MC com antibióticos intramamários era iniciado imediatamente após a detecção do caso, e a
terapia de secagem era realizada 60 dias antes da data prevista para o parto. As doenças
reprodutivas puerperais foram diagnosticadas e registradas pelos funcionários das fazendas. A
ocorrência de RP foi definida pela eliminação incompleta da placenta, permanecendo retida
por mais de 12 h após a expulsão do feto, e a metrite foi estabelecida pela presença de
corrimento vaginal fétido e sanguinolento detectado a partir da primeira semana pós-parto. A
inseminação artificial em tempo fixo (IATF) foi o método adotado para a primeira IA pósparto de todas as vacas nos dois rebanhos após o período voluntário de espera, que era de
cerca de 40 dias. O protocolo de IATF utilizado era à base de progesterona e estrógeno.
Apenas os casos de MC ocorridos dentro do intervalo de 42 dias antes e após a IA foram
considerados para a análise, uma vez que Hertl et al. (2010) reportaram que os casos de MC
ocorridos fora desse intervalo não apresentaram efeito sobre a probabilidade de concepção. Os
dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e à regressão logística utilizando o
programa Minitab. A significância estatística foi estabelecida como P ≤ 0,05 e a tendência
estatística como 0,05 < P ≤ 0,10.
Resultados e Discussão
Do total de 370 observações, foram registrados 119 casos de MC (32,16%), sendo que na
fazenda 1 a ocorrência de MC foi de 22,11% e na fazenda 2 de 42,78%. Embora não tenha

sido detectada diferença significativa entre as fazendas na taxa de concepção à primeira IA e
no número de IA/concepção (P > 0,10), houve uma tendência de as vacas da fazenda 2
apresentarem IPC mais longo que as vacas da fazenda 1 (P = 0,057). Apesar de a taxa de
concepção à primeira IA (P = 0,331) não ter sido influenciada pela MC, as vacas acometidas
pela MC necessitaram de um maior número de inseminações para se tornarem gestantes e
apresentaram IPC prolongado em relação às vacas que não apresentaram nenhum caso de MC
(P < 0,001). Os efeitos da MC foram agravados quando as vacas apresentaram dois ou mais
casos de MC na mesma lactação. A elevada ocorrência de MC é uma das causas de redução
do desempenho reprodutivo dos rebanhos leiteiros (Santos et al., 2004; Hertl et al., 2010). A
ocorrência de MC dentro dos 42 dias antes ou 35 dias após a IA afetou negativamente e de
forma semelhante a taxa de concepção da referida IA (P = 0,743). Hertl et al. (2010)
reportaram que quando a MC ocorreu no intervalo compreendido entre 14 dias antes até 35
dias depois da IA houve uma redução significativa na probabilidade de concepção de vacas
Holandesas. Santos et al. (2004) verificaram que tanto a taxa de concepção à primeira IA
quanto a taxa de prenhez de vacas Holandesas ao final do estudo foram reduzidas devido à
ocorrência de MC, podendo a infecção da glândula mamária ter ocorrido antes da primeira IA
pós-parto ou no intervalo entre a primeira IA pós-parto e o diagnóstico de gestação. Diante
dos resultados obtidos no presente estudo, verificou-se que os parâmetros reprodutivos de
vacas da raça Girolando também são negativamente afetados pela ocorrência de MC. A
associação entre a MC e as doenças reprodutivas puerperais promoveu um efeito aditivo
negativo sobre o desempenho reprodutivo de vacas leiteiras. Apesar de essa associação não
ter interferido na taxa de concepção à primeira IA (P = 0,762), as vacas acometidas pelas
infecções na glândula mamária e no trato reprodutivo na mesma lactação apresentaram
aumento no número de IA/concepção e na duração do IPC (P < 0,001). Já quando o efeito
dessas doenças foi avaliado isoladamente, isto é, nas vacas acometidas somente pela MC ou
somente pelas doenças puerperais (RP, metrite ou RP e metrite), as respostas sobre a
reprodução foram semelhantes entre as duas fazendas. Conclui-se que a MC, associada ou não
às doenças reprodutivas puerperais, aumenta o número de IA/concepção e aumenta o IPC de
vacas leiteiras das raças Girolando e Holandesa.
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