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Anestro pós-parto 

O anestro pós-parto é o 

período que vai do parto até 

a manifestação do primeiro 

cio fértil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(YAVAS & WALTON, 2000) 

Classificação do anestro : 
 
Origem fisiológica 

 
Origem patológica 

 
Duração do anestro 

 



Tipos de anestro 

Pool de 
folículos 

Sem crescimento ANESTRO TIPO I 

Crescimento- Atresia ANESTRO TIPO II 

F Persistente ANESTRO TIPO III 

CL Persistente ANESTRO TIPO IV 



Causas 

BEN 

Pós-parto 

INVOLUÇÃO UTERINA 

ANESTRO 

ESTADO NUTRICIONAL 

PRODUÇÃO LEITEIRA 

DE 
CIOS SILENCIOSOS 

DOENÇAS 
PARIÇÕES 

RABASSA  et al., 2007 



Introdução 

 Figura 1. Relação inversa  entre as taxas de concepção e   
   produção anual de leite de vacas leiteiras em Nova York. 

BUTLER et al., 2003 
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BE x Reprodução 

Figura 2. Proposta de modelo de trabalho atual, que resume os efeitos do balanço 
energético negativo sobre os parâmetros reprodutivos no período pós-parto 
recente (DF= folículo dominante; P4 = progesterona) 
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BE x Reprodução 

 
Proporção de prenhes  em  vacas  que tiveram a 1ª ovulação  antes  (n=44) ou 
depois (n=25) dos 50 DIM . (P < 0.01)  

BUTLER et al., 2003 



BE x Reprodução 

SCHNEIDER et al., 2011 



BE x Reprodução 

(KRAUSE  et al., Dados não publicados) 

Serum concentrations of NEFA (A), glucose (B) and insulin (C) during the transition period in 
ovulatory (n=12) and anovulatory cows (n=8) from -21 to 30 days in milk. 

Days relative at calving 



BE x Reprodução 

 Serum concentrations of NEFA (A), glucose (B) and insulin (C) during the transition period in 
ovulatory (n=12) and anovulatory cows (n=8) from -21 to 30 days in milk. 

Days relative at calving 

(KRAUSE  et al., Dados não publicados) 



BE x Reprodução 

Figure 2 - Serum concentrations of NEFA (A), glucose (B) and insulin (C) during the transition 
period in ovulatory (n=12) and anovulatory cows (n=8) from -21 to 30 days in milk. 

(KRAUSE  et al., Dados não publicados) 
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Profilaxia 
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Futuro... 

 Genes envolvidos na ovulação 
 

 Leptina 
 

 Doenças periparto x reprodução 
 

 Nutrição x reprodução 



Futuro... 

• Efeito do uso de somatotropina no período pré-parto 

sobre os indicadores de balanço energético e 

potencial  esteroidogênico do folículo dominante 



NUPEEC 



NUPEEC 



NUPEEC 

• Avaliação de proteínas de fase aguda e suas relações 

com o desempenho produtivo e reprodutivo de vacas 

leiteiras pré e pós-parto 



Considerações finais 

São necessários mais estudos sobre a influência das 

doenças do periparto e da leptina sobre a reprodução e 

ainda dos genes envolvidos na ovulação. 

 Profilaxia 

 Saúde animal x Fertilidade  

 Gestão 

 

 



fabypmoraes@gmail.com lucashasse@terra.com.br 

“... A vida é assim nos  põe na cruz de uma encruzilhada para 

escolher a estrada e buscar aquilo que mais se gosta. ...” 


