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Vários fatores influenciam a reprodução e fertilidade em vacas leiteiras, 

destacando-se principalmente doenças e problemas referentes ao parto. Neste 

estudo foram analisados os efeitos de aborto, natimorto, distocia, hipocalcemia, 

retenção de placenta, metrite, ovários císticos, anestro, cetose, deslocamento 

de abomaso, transtornos locomotores e ocorrência de mastite sobre a 

eficiência reprodutiva de vacas leiteiras. As estimativas dos efeitos destas 

desordens foram relacionadas com os seguintes parâmetros reprodutivos: dias 

para o primeiro estro, dias para o primeiro serviço, taxa de concepção no 

primeiro serviço, dias do primeiro serviço à concepção, dias em aberto, 

intervalo entre partos, taxa de concepção em relação ao período pós-parto e 

número de serviços por concepção. Assim, o objetivo deste estudo foi sintetizar 

os efeitos das doenças relatadas sobre a performance reprodutiva de vacas 

leiteiras. Esta relação entre os efeitos dos transtornos e os parâmetros 

reprodutivos foi realizada através do método de meta-análise, no qual foram 

selecionados dados de setenta trabalhos avaliados segundo desenhos 

experimentais, a fim de identificar a heterogeneidade dos resultados. A 

ocorrência de hipocalcemia, natimortos, deslocamento de abomaso e mastite 

não apresentaram efeito na reprodução. Já a ocorrência de cetose, retenção de 

placenta e distocia foram relacionadas ao aumento dos dias para o primeiro 

serviço e dias em aberto. Transtornos locomotores, casos de metrite, ovários 

císticos e anestro prolongado apresentaram efeitos negativos associados aos 

parâmetros reprodutivos. Logo, algumas doenças e transtornos afetam 

potencialmente a reprodução de vacas leiteiras, sendo fundamental considera-

los para a avaliação da eficiência reprodutiva de um rebanho leiteiro.   
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