


“Taxas de fertilização de 100% em novilhas (Santos et al., 2004) 
e cerca de 77% em vacas em lactação (Sartori et al., 2002)"

“Em geral, é aceito que as taxas de fertilização em bovinos depois de 
uma única cobertura estejam entre 90 e 100%, quer seja usada a 
monta natural ou a inseminação artificial (Sreenan e Diskin, 1983).





“A maior parte da mortalidade embrionária é representada pelas 
perdas precoce (20 a 40%), as perdas tardias ocorrem em 3 a 14% 
de vacas e novilhas de corte.” (Humbolt, 2001; Perry et al., 2005).









Está relacionada com liberação PGs constitutivas
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“Avaliar o efeito da administração de flunixin meglumine
(FM) sobre a taxa de concepção de novilhas leiteiras,
comparando seu efeito quando administrado em
diferentes dias pós-inseminação”

“Mensurar os níveis de progesterona (P4) em novilhas
tratadas com FM e novilhas não tratadas.”

“Avaliar o efeito da administração de Carprofeno sobre a
taxa de concepção no primeiro serviço em vacas leiteiras.”





TRATAMENTO
14-15ºd ou 15-16º d

DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO
39-41º D

1ª IA – RE-SINCRONIZADA
2ª IA - DESCARTADA

DESCARTADA

RETORNO AO CIO RETORNO AO CIOMENSURAÇÃO DE P4







Grupo controle 
Grupo tratamento

(14-15º / 15-16º)



Concentrações séricas de progesterona de novilhas prenhas e vazias em 14/15 d e 21/22 d após a IA

Concentração de Progesterona ng/mL

Dias da amostragem Novilhas prenhas

(n=221)

Novilhas Vazias

(n=167)

14/15

21/22

8.27 ± 0.21a,c

9.36 ± 0.25b,d

7.06 ± 0.28b,c

2.26 ± 0.26b,d

a, b Valores dentro das linhas com letras diferentes, diferem significativamente (P<0,05)
c, d Valores dentro das colunas com letras diferentes, diferem significativamente (P<0,05)



Grupo CON = 12,5% Grupo FM = 14,7% 



Experimento 2: Taxa de concepção no primeiro serviço do grupo controle e grupo de tratamento

Taxa de concepção
Grupo Controle

(n = 186)

Grupo Tratamento

(n = 194)

Todas as vacas %

Primíparas  %

Multiparas %

35.5a (66/186)

43.5a (27/62)

31.5a (39/124)

33.0ab (64/194)

46.2a (30/65)

26.4b (34/129)

a, b Valores dentro das colunas com letras diferentes, diferem significativamente (P<0,05)

Geary et al., 2005;

Rabaglino et al., 2010;

Erdem e Guzeloglu, 2010; 

Amiridis et al., 2009





(Mann & Lamming, 2000)

Predisposição a fases luteais de curta duração

Exposição inadequada do útero ao 
estrogênio no período pré-ovulatório

Maior liberação de PGF2α 

Luteólise 

Aumento da responsividade uterina ao 
estímulo da ocitocina 

Maior reabsorção embrionária 



TAXA DE CONCEPÇÃO GFM 15-16

76,9%

Novilhas 
GFM 15-16 

Novilhas GC

50,0%

FM 
Aumentou intervalo interestral

Maior tempo para
Desenvolvimento 

embrionário

Produz IFN-τ suficiente 
para impedir a 

regressão do corpo 
lúteo





RESULTADOS NUPEEC



RESULTADOS NUPEEC

- 115 vacas mestiças (Bos taurus × Bos indicus)

Grupo GFM n=59 Grupo CONTROLE n=56

- 43 novilhas mestiças (Bos taurus × Bos indicus)

Grupo GFM n= 23 Grupo CONTROLE n= 2o



RESULTADOS NUPEEC

Momento de aplicação do FM pode não ter sido o de maior 
eficácia;

 ≠ na taxa de prenhez obtida no experimento 2 pode ter sido 
comprometida pelo reduzido número de animais utilizados;

A taxa de prenhez não foi influenciada pela aplicação de FM no 
14º dia após IA em vacas no pós-parto e em novilhas IATF.






