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1. RESUMO 

Fremartinismo é uma forma de intersexualidade que acomete bovinos em 

decorrência de gestação gemelar entre um macho e uma fêmea. A ação de 

hormônios provenientes do feto masculino faz com que a essa fêmea seja infértil 

(SMITH, 2006). O diagnóstico de freemartinismo costuma ser tardio, e 

frequentemente estas fêmeas são descartadas, o que representa um prejuízo 

econômico (CASANOVA; ROCHA, 2013). Sabe-se que fêmeas com este tipo de 

anormalidade são capazes de produzir leite quando submetidas a protocolos de 

indução à lactação com hormônios exógenos. Baseado nisso, o presente estudo 

pretende testar a hipótese de que a qualidade do leite produzido por novilhas 

freemartin induzidas artificialmente à lactação seria semelhante à do leite produzido 

por fêmeas normais (não freemartin) recebendo o mesmo protocolo hormonal. 

2. INTRODUÇÃO 

O setor agropecuário ocupa posição de destaque na economia nacional, 

sendo que a pecuária leiteira ocupa o sexto lugar em produção mundial (USDA, 

2014). Diversos fatores podem ocasionar prejuízos dentro de uma cadeia leiteira; 

dentre eles, destaca-se o descarte de animais. Esses prejuízos podem ser ainda 

maiores quando essas fêmeas possuem alto valor genético. Entre as causas de 

descarte, está o freemartinismo, que afeta o desenvolvimento do trato reprodutor 

feminino quando um feto deste sexo se desenvolve juntamente com um do sexo 

oposto. 

Esse fenômeno é considerado intersexo, que ocorre devido à anastomose 

dos vasos corioalantoides com fusão da circulação fetal; com isso, há troca 

sanguínea e, consequentemente, o feto feminino sofre influência de hormônios 

andrógenos testiculares (GRUNERT et al., 2005). O ovário completa o seu 

desenvolvimento aos 90 dias de gestação, ou seja, mais tardiamente do que o 

testículo, aos 60 dias, e por isso, as gônadas femininas sofrem a ação dos 

hormônios masculinos (HAFEZ, 2004). Esses hormônios causam atrofia ovariana, 

não permitindo a produção dos hormônios esteroides atuantes na reprodução, 

mamogênese e lactação (MACRINA, 2011).  

 As novilhas freemartin, quando descartadas, geram prejuízo econômico ao 

produtor, pois são novilhas que apresentam genética significativa para produção de 

leite; contudo, não podem ser exploradas reprodutivamente (CASANOVA; ROCHA, 



2013). A solução para esse problema seria explorar a capacidade de produção 

leiteira dessas novilhas, como é feito em fêmeas bovinas que, por algum problema 

reprodutivo, não conseguem emprenhar. Nesse contexto, estudos foram realizados 

para avaliar a eficiência do uso de protocolos hormonais à base de estrógenos e 

progesterona para estimular o desenvolvimento mamário e produção leiteira 

(CASANOVA; ROCHA, 2013; PEREIRA, 2015). Com base nesses resultados, o 

presente trabalho pretende testar a hipótese de que a qualidade do leite produzido 

por novilhas freemartin não apresenta diferenças significativas em relação à 

qualidade do leite de fêmeas não freemartin submetidas a protocolos de indução. 

 

3. OBJETIVOS 

 O presente estudo tem como objetivo comparar a composição do leite 

produzido em resposta a protocolos de indução da lactação em novilhas freemartin 

e em fêmeas normais. 

 

4. METODOLOGIA 

 Seis novilhas freemartin da raça holandesa, mantidas na mesma propriedade, 

receberam protocolo hormonal ao atingir 500 kg de peso vivo com cerca de 30 

meses de idade. O diagnóstico de freemartinismo foi confirmado por 

ultrassonografia retal em fêmeas que nasceram de gestação gemelar com um feto 

masculino. As novilhas foram submetidas ao protocolo de indução à lactação 

conforme descrito por CASANOVA e ROCHA (2013). As fêmeas receberam uma 

dose de 500 mg de somatotropina bovina (BST, Boostin®) nos dias 0, 7, 14 e 21 (D0, 

D7, D14 e D21) antes da lactação. Após o início da lactação, as novilhas 

continuaram recebendo BST a cada 12 dias. A primeira ordenha foi realizada no 

D22. Também foram administrados cipionato de estradiol (0,075 mg/kg; IM) e 

acetato de medroxiprogesterona (0,25 mg/kg; IM) nos dias D1 e D7. Do D8 ao D14, 

administrou-se cipionato de estradiol (0,37 mg/kg; IM). E ainda receberam 

prostaglandina F2 (0,53 mg; IM) nos dias D18 e D19 e dexametasona (0,05 mg/kg; 

IM) nos dias D18 a D20 (PEREIRA, 2015).  

 As novilhas são ordenhadas duas vezes ao dia, e entre as ordenhas, ficam 

confinadas em sistema free stall. A lactação dessas novilhas iniciou-se em abril de 

2015 e desde então, são coletadas amostras mensais do leite. As amostras são 

enviadas para a Clínica do Leite em Piracicaba-SP (ESALQ-USP). A análise inclui o 



teor de gordura, proteína, lactose, sólidos totais, extrato seco desengordurado e 

contagem de células somáticas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Atualmente, três das seis novilhas continuam em lactação; sendo que as 

outras três fêmeas foram excluídas por não sustentaram a produção mínima para 

continuar na linha de ordenha. Em abril, foi feita a primeira coleta de leite para 

análise (n=5). Em maio, uma novilha foi substituída e em junho apenas três novilhas 

permaneceram no estudo. As amostras dessas três novilhas estão sendo coletadas 

e enviadas para análise mensal. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o momento, foram obtidos dados de apenas três coletas, correspondente 

aos meses de abril, maio e junho; nelas, não se observou diferenças notáveis em 

comparação aos dados encontrados na literatura sobre vacas não freemartin 

induzidas à lactação. 
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