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1. RESUMO 

Novilhas freemartin resultam de gestação gemelar com um feto do sexo masculino e são 

inférteis devido a anomalias no desenvolvimento do trato reprodutivo. O freemartinismo leva ao 

descarte das fêmeas afetadas, ocasionando prejuízos econômicos ao produtor. As novilhas 

freemartin podem ser artificialmente induzidas a produzir leite pela administração de hormônios 

exógenos, incluindo estrógenos, progesterona, somatotropina, entre outros. O presente estudo 

pretende testar a hipótese de que um tratamento prévio com estrógenos e progesterona 

maximizaria o desenvolvimento mamário e aumentaria a produção leiteira resultante da indução 

artificial de lactação em novilhas freemartin. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O Brasil possui um dos maiores rebanhos leiteiros do mundo, ocupando o 5º lugar no ranking 

de maiores produtores de leite e derivados. Na indústria leiteira nacional, a raça predominante é 

a holandesa, devido a sua grande capacidade produtiva. No entanto, a rentabilidade da criação 

bovina pode ser afetada pela taxa de descarte de animais de um plantel. Em bovinos, a 

gestação gemelar em que cada feto é de um sexo pode resultar no nascimento de uma fêmea 

freemartin, que apresenta anomalias de desenvolvimento do trato reprodutor resultando em 

esterilidade. O freemartinismo, como é conhecido, leva ao descarte das fêmeas afetadas, 

ocasionando prejuízos econômicos ao produtor. 

No ambiente uterino, ocorre anastomose entre os vasos placentários e a circulação fetal, 

permitindo trocas sanguíneas, celulares e hormonais entre os fetos masculino e feminino e o 

útero (HAFEZ, 2004). Essa troca sanguínea tem caráter prejudicial à fêmea, levando à ausência 

de suas gônadas ou atrofia das mesmas. Consequentemente, não há produção regular de 

hormônios esteroides, que são essenciais para a reprodução, mamogênese e lactogênese 

nesses animais (MACRINA et al., 2011). O desenvolvimento da glândula mamária depende da 

ação direta e indireta de hormônios da reprodução, produzidos pelas gônadas e pela pituitária. 

Os hormônios da reprodução essenciais para a mamogênese e lactogênese são: estrógeno, 

progesterona, prostaglandina, ocitocina, prolactina e somatotrofina, além dos corticoides, que 

favorecem o processo de lactogênese, aumentando a disponibilidade de glicose na glândula 

mamária. 

Em uma granja leiteira, novilhas freemartin são pouco utilizados pelo fato de não terem 

potencial reprodutivo, embora possuam carga genética de aptidão para produzir leite 

(CASANOVA e ROCHA, 2013). Muitas vezes, são descartados ou utilizados para corte pelos 

pecuaristas que, desinformados, só percebem o problema na puberdade, quando esses animais 



não apresentam sinais de estro (PADULA, 2005). Na indústria bovina, novilhas não freemartin 

que apresentam infertilidade ou subfertilidade por outras razões são, em algumas situações, 

aproveitadas para produção leiteira por meio de indução da lactação com uso de hormônios 

exógenos. Isso proporciona ao produtor lucro proveniente do leite de fêmeas que seriam, 

normalmente, descartadas. Da mesma forma, as novilhas freemartin também poderiam, 

potencialmente, ser utilizadas para a produção de leite, desde que fosse utilizado um protocolo 

hormonal eficiente. De fato, um estudo prévio mostrou que novilhas afetadas pelo 

freemartinismo podem ser artificialmente induzidas a produzir leite pela administração de 

hormônios exógenos, incluindo estrógenos e progesterona, entre outros (CASANOVA E 

ROCHA, 2013). A ausência de função ovariana normal nas novilhas freemartin faz com que as 

glândulas mamárias não se desenvolvam até seu potencial máximo. Portanto, o presente estudo 

pretende testar a hipótese de que um tratamento prévio com estrógenos e progesterona 

maximizaria o desenvolvimento mamário e aumentaria a produção leiteira resultante da indução 

artificial de lactação. 

 

3. OBJETIVOS 

Visando o aproveitamento genético da aptidão leiteira de novilhas consideradas inférteis, o 

presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito de protocolos hormonais sobre o 

desempenho de novilhas freemartin na produção de leite. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa está sendo realizada sob a anuência da Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Universidade de Franca. Neste estudo, serão utilizadas 10 fêmeas freemartin da raça 

holandesa. O protocolo hormonal será iniciado quando as novilhas atingirem cerca de 500 kg de 

peso corporal, o que normalmente ocorre por volta dos 30 meses de idade. 

O diagnóstico e confirmação do freemartinismo nas novilhas serão feitos por ultrassonografia 

retal, além do histórico de que esses animais são provenientes de gestação gemelar com 

indivíduo macho. Todos os animais serão mantidos na mesma propriedade rural por um período 

mínimo de 10 meses. 

As fêmeas serão divididas em dois grupos experimentais (I e II), com 5 fêmeas em cada 

grupo. O Grupo I será tratado apenas com o protocolo de indução de lactação durante 30 dias.  

O Grupo II será inicialmente tratado com um protocolo hormonal (estradiol e progesterona), 

utilizando-se cipionato de estradiol injetável (0,075 mg/kg; E.C.P.) e um dispositivo intravaginal 

de progesterona (Sincrogest), que permanecerá no animal estimular o desenvolvimento das 



glândulas mamárias 30 dias antes do início do protocolo hormonal de indução da produção 

leiteira, que será feito da mesma forma utilizada no Grupo I. 

O protocolo de indução leiteira será o mesmo utilizado em novilhas férteis (não freemartin) 

(CASANOVA E ROCHA, 2013). O tempo necessário para indução é de, aproximadamente, 21 

dias e se estende com aplicações de somatotropina (BST; Boostin) ao longo da lactação. As 

novilhas receberão nos dias 0, 7, 14 e 21 (D0, D7, D14 e D21), e a cada 12 dias, durante a 

ordenha, uma dose de 500 mg de BST. Do D1 ao D7, as novilhas serão tratadas com cipionato 

de estradiol (0,075 mg/kg; i.m.) e acetato de medroxiprogesterona (0,25 mg/kg; i.m.). Do D8 ao 

D14, receberão dose diária de cipionato de estradiol (0,037 mg/kg; i.m.). Nos dias D18 e D19, as 

novilhas receberão prostaglandina F2 (0,53 mg) e dos dias D18 a D20, injeções de 

dexametasona (0,05 mg/kg). As novilhas serão avaliadas quanto à produção leiteira por 9 meses 

consecutivos a partir do início dos protocolos hormonais. A partir do D22, será realizada a 

primeira ordenha das novilhas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Até o momento, duas novilhas freemartin alcançaram o peso mínimo de 500 kg e já foram 

tratadas com o protocolo hormonal do Grupo I. O desenvolvimento do úbere e aumento 

progressivo da curva de lactação é evidente, e apresenta resultados satisfatórios para dar 

continuidade no experimento. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A primeira ordenha das duas novilhas já iniciadas no protocolo de indução da lactação 

(Grupo I) foi realizada três semanas após o início do protocolo hormonal. Na ocasião, a 

produção média de leite por novilha foi de 7,0 ( 0,94) L. Cerca de 8 semanas após o início do 

protocolo, a produção média por novilha já estava em torno de 30 L de leite. 
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