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 A taxa de prenhez é de grande importância na pecuária, tanto de leite quanto de 

corte, sendo que uma baixa taxa de concepção trará prejuízos econômicos ao produtor 

devido à redução na produção de leite, tendo maior impacto no setor da carne, onde a 

renda é obtida principalmente da venda de bovinos.  

  Buscando melhorar as taxas de concepção, esta revisão visa apontar os fatores 

que influenciam o sucesso reprodutivo e algumas estratégias para melhorar essas 

taxas, sendo que as falhas reprodutivas ocorrem tanto no momento da fecundação, 

quanto na sobrevivência embrionária. 

A fim de padronizar os termos reprodutivos, estabeleceu-se que o período 

embrionário estende-se desde a fertilização até o fim do período de diferenciação (0 - 

42 dias de gestação) e o período fetal (42 dias até o nascimento do bezerro). 

 No seguinte trabalho, foram avaliadas as principais causas de morte embrionária 

precoce (fecundação a 15 -17 dias do ciclo) e da morte embrionária tardia (15/17 – 42 

dias de gestação). Além disso, as mortes fetais (42 dias de gestação até o nascimento) 

ocorrem principalmente por ação de agentes infecciosos. Através de trabalhos foi 
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concluído que a morte embrionária precoce é a de maior ocorrência, e a morte fetal a 

de menor probabilidade. 

 Outros fatores que estão relacionados às perdas de prenhes são os níveis de 

progesterona, a capacidade de reconhecimento do corpo lúteo (CL), o escore de 

condição corporal (ECC), o status de ciclicidade, os ingredientes alimentares, as 

doenças e a sincronização de cio.  

 As estratégias citadas para melhorar os índices de sobrevivência embrionária 

foram: tratamento com somatotropina bovina (bST), utilização de gonadotrofina 

coriônica (hCG), suplementação com prostaglandina e aspectos nutricionais. 

 Visto isso, é de suma importância futuramente buscar estratégias hormonais, 

nutricionais e ambientais que melhorem a qualidade dos oócitos, do ambiente uterino e 

do desenvolvimento embrionário, buscando maior sucesso nas taxas de prenhez. 
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