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Introdução
A suplementação lipídica na dieta de vacas leiteiras tem sido utilizada com a finalidade de
atingir alto consumo de energia, de modo a diminuir rapidamente o balanço energético
negativo (BEN) após o parto, influenciando diretamente na função do folículo ovariano e do
corpo lúteo devido ao aumento do status energético e precursores para síntese de hormônios
reprodutivos (Mattos et al., 2000). Objetivou-se nesse estudo avaliar o efeito da adição
lipídica na dieta sobre a atividade ovariana de vacas leiteiras de alta produção.
Material e Métodos
Foram utilizadas 20 vacas holandesas, pluríparas, gestantes, com peso vivo médio de 712,02 ±
65,20 Kg, produção leiteira média de 35 Kg/dia e escore corporal médio igual a 3,16 ± 0,53
em BEN após o parto. Foram balanceados quanto a idade, peso corporal, escore de condição
corporal, número de lactações e produção de leite nas lactações anteriores e distribuídos em
dois grupos: Grupo Controle ( C) com 10 animais e dieta com 3% de Extrato Étereo (EE) na
Matéria Seca (MS) e Grupo Gordura (G) com 10 animais e dieta com 6% de EE na MS,
mediante adição de óleo de soja, começando 28 dias pré-parto até 60 dias no pós parto. Dietas
formuladas conforme recomendações do National Research Council (NRC 2001) para pré e
pós-parto de acordo com a produção de leite durante a lactação. Para avaliação da atividade
ovariana utilizou aparelho de ultrassonografia para exame ginecológico, iniciando após o 15°
dia até o 60° dia no pós-parto, diariamente, observou-se os seguintes parâmetros: duração do
período inter-ovulatório, emergência do 1º, 2º e 3º folículos dominantes, persistência do
folículo ovulatório, emergência das ondas de crescimento folicular, número de folículos
recrutados por onda de crescimento folicular, número de folículos dentro das classes: 1, 2, 3,
4 (de 0,3 – 0,5, de 0,6 – 0,9, 1,0 – 1,5 e folículos maiores que 1,5 cm de diâmetro)
respectivamente, diâmetro máximo dos folículos dominantes, taxa de crescimento folicular e
o número de ondas de crescimento folicular. Análises de variância nas comparações entre
médias avaliadas pelo teste F, com 5% de probabilidade de erro, através do procedimento
GLM do SAS.
Resultados e Discussão
Os animais do grupo C e G apresentaram 1,50 ± 0,71 e 2,0 ± 0,00 ciclos ovarianos e 29,50 ±
7,42 e 23,13 ± 6,38 dias de intervalo da 1ª à 2ª ovulação durante o período experimental,
respectivamente. O número de dias até a detecção de um folículo ≥10 mm de diâmetro e a
taxa de crescimento até o maior diâmetro foram 10,67 ± 2,31 e 10,50 ± 0,58 dias e 0,16 ± 0,07
e 0,19 ± 0,06 cm/dia para os grupos C e G, respectivamente. Foram observadas 5,11 ± 0,78 e
4,86 ± 0,38 ondas de crescimento folicular para os grupos C e G, respectivamente. A
população de folículos da classe 1 sofreu efeito da dieta (P<0,05), notadamente entre os dias
21 a 31 pós-parto (Figura 1), quando o consumo de energia foi maior para o grupo G. Não foi
observado efeito da dieta sobre as demais classes de folículos. Durante o período
experimental pós-parto, os animais dos grupos C e G desenvolveram 13,40 ± 3,37 e 12,63 ±
3,02; 6,90 ± 2,23 e 7,38 ± 2,50; 2,90 ± 2,02 e 4,78 ± 2,86 folículos das classes 2, 3 e 4,
respectivamente. O diâmetro médio do maior folículo foi influenciado pela dieta (P=0,053),
com valores de 1,46 ± 0,22 e 1,74 ± 0,37 cm para os grupos C e G respectivamente,
principalmente na terceira onda quando o folículo dominante apresentou valores de 1,25 ±
0,23 e 1,69 ± 0,34 (P<0,01). Durante a segunda semana pós-parto a emergência de um

folículo dominante demonstrou que o desenvolvimento de um folículo de tamanho préovulatorio (1,69 ± 0,36 e 1,87 ± 0,46 cm, para os grupos C e G, respectivamente) não é
limitador na reconstituição da atividade reprodutiva em vacas leiteiras em lactação, como
também que o inicio de uma onda folicular inclui recrutamento e seleção de um folículo
dominante, independente do BEN típico. Foi correlacionado o BEN com o número de
folículos da classe 1, os quais representam a população de folículos recrutados. A partir da
quarta semana após o parto, quando os animais do grupo G apresentaram redução do BEN,
ocorreu também o aumento do pool de folículos ovarianos da classe 1. Uma relação entre
balanço de energia e aumento de folículos classe 1 necessita ser demonstrada durante os
estágios iniciais de lactação. Os demais parâmetros não apresentaram diferenças
significativas. A suplementação com óleo de soja começando 28 dias antes do parto até 60
dias pós-parto auxilia na melhora do desempenho reprodutivo de vacas leiteiras de alta
produção, demonstrado no aumento da população de folículos da classe 1 e diâmetro do
folículo dominante no início da lactação.
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Figura 1 – Desenvolvimento de folículos da Classe 1 durante o 15º ao 60º dia após ao parto
para vacas alimentadas com dieta controle (Grupo C) ou suplementadas com gordura ( Grupo
G)
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