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RESUMO 

 

 

NEVES, K. A. L. N. Efeito do intervalo entre a inseminação e a ovulação na taxa de 
concepção de vacas Nelore inseminadas em tempo fixo com sêmen sexado. 
[Effect of interval between insemination and ovulation in conception rates in Nelore cows 
timed AI with sex-sorted semen], 2010. 89f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2010.  
 

A identificação do momento mais apropriado para realizar a inseminação artificial em 

tempo fixo (IATF) utilizando sêmen sexado pode aumentar a prenhez por inseminação 

(P/IA) e aumentar a utilização do sêmen sexado em fazendas de corte. Este trabalho 

teve por objetivo avaliar o melhor intervalo entre a inseminação e a ovulação na P/IA de 

vacas Nelore lactantes submetidas ao protocolo de IATF utilizando sêmen sexado. Um 

total de 339 vacas Nelore apresentando 30 a 60 dias pós-parto da fazenda 

experimental da APTA, em Colina-SP foram utilizadas. No início do tratamento as 

fêmeas receberam um dispositivo intravaginal contendo 1g de progesterona 

(Sincrogest®,Ourofino Saúde Animal) e a aplicação i.m de 2mg de BE (Sincrodiol®, 

Ourofino). Após oito dias, o dispositivo foi removido e aplicados via i.m 0,25 mg de 

cloprostenol sódico (Sincrocio®
 , Ourofino) e 300UI de eCG (Folligon®

 , Intervet-Schering 

Plough). As vacas foram homogeneamente distribuídas para receberem IATF com 

sêmen sexado de um único touro da raça Angus (2.1milhões de espermatozóides por 

dose) às 36, 48 e 60 horas após a retirada dos dispositivos. O intervalo entre as 

inseminações e ovulações foi determinado e as análises realizadas comparando a taxa 

de prenhez entre os intervalos. Exames ultrassonográficos (7.5MHz, CTS-3300V, SIUI, 

China) foram realizados duas vezes ao dia, a partir da retirada do implante até 96 horas 

após e aos 30 pós IA para realização do diagnóstico de gestação. A P/IA foi definida 

como o número de fêmeas prenhes divididas pelo número de fêmeas inseminadas em 

cada intervalo. Os dados encontrados foram analisados usando o programa estatístico 

SAS. A taxa de ovulação após o protocolo foi de 92.0 % (312/339), o diâmetro do 

folículo ovulatório de 14,7 ± 2,3 mm e o intervalo entre retirada do dispositivo e 

ovulação de 71.8 ± 7.7 horas [48 horas (6.73%; 21/312), 60 horas (0.64%; 2/312), 72 



horas (80.77%; 252/312), 84 horas (11.22%; 35/312), e 96 horas (0.64%; 2/312)]. A 

P/IA aumentou conforme se atrasou o momento da inseminação: 36 horas (5,8%; 

5/86)c, 48 horas (20.8%; 27/130)b e 60 horas (30.9%; 38/123)a. A P/IA foi maior quando 

as inseminações foram realizadas próximas ao momento da ovulação (0 a 12 horas 

antes da ovulação = 37,9 %; 35/95) do que as realizadas entre 12,1 a 24 horas (19,4%; 

21/108; P = 0,05) ou com mais de 24 horas (5,8%; 5/87; P = 0,0001) antes da ovulação 

sincronizada. Vacas recentemente ovuladas tiveram P/IA semelhante às realizadas 

próximo ao momento da ovulação (36,4%; 8/22; P = 0,95). Concluiu-se que a P/IA 

utilizando sêmen sexado é aumentada quando as inseminações são realizadas 

próximas a ovulação sincronizada. No experimento 2, de ressincronização, foram 

avaliadas, as taxas de serviço, concepção e prenhez em vacas previamente 

sincronizadas e inseminadas em tempo fixo. Foram formados dois grupos: observação 

de estro e IATF, utilizando na IA sêmen sexado e convencional. Os resultados para os 

grupos observação de estro e IATF foram, respectivamente: taxa de serviço [(63,5% 

(61/96); 100% (88/88)], taxa de concepção [(41% (25/61); 11,4% (10/88)], taxa de 

prenhez [(26% (25/96); 11,4% (10/88)]. Os resultados para os grupos observação de 

estro e IATF de acordo com o tipo de sêmen utilizado foram, respectivamente: sêmen 

convencional taxa de concepção [(43,3% (13/30); 14,9% (7/47))]; taxa de prenhez 

[(27,49% (13/61); 14,9% (7/47))]; sêmen sexado taxa de concepção [(38,7% (12/31); 

7,3% (3/41))]; taxa de prenhez [(24,57% (12/61); 7,3% (3/41))].  

 

Palavras-chave: Vaca Nelore. Sêmen sexado.  IATF. Ovulação.  Ressincronização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

NEVES, K. A. L. Effect of interval between insemination and ovulation in 
conception rates in Nelore cows timed AI with sex-sorted semen. [Efeito do 
intervalo entre a inseminação e a ovulação na taxa de concepção de vacas Nelore 
inseminadas em tempo fixo com sêmen sexado]. 2010. 89f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010.  
 

The identification of most appropriate moment to perform the timed artificial insemination 

(TAI) using sex-sorted semen following synchronization protocol can be important to 

improve the fertility of sex-sorted semen and increase the use sexed semen technology 

in commercial beef farms. The aim of this study was evaluated the better interval to 

perform the TAI relative to synchronized ovulation in suckled cows. A total of 339 

suckled multiparous Nelore cows from an experimental farm (APTA), in Colina-SP, were 

evaluated in this study. The protocol started between 30 and 60 days post-partum. 

Cows received one synchronization protocol using an intravaginal device containing 

1.0g of progesterone (Sincrogest®, Ouro Fino) plus an i.m. injection of 2.0mg of EB 

(Sincrodiol®, Ouro Fino). Eight days later, the device was removed and 0.25mg i.m. 

injection of cloprostenol sodium (Sincrocio®, Ouro Fino) and 300IU of eCG (Folligon®, 

Intervet-Shering Plough) were administered. Cows were homogenously assigned to 

receive TAI using sex-sorted semen from a single sire (2.1 millions of sperm cell per 

straw) at 36, 48 or 60 hours after device removal. The TAI to ovulation interval of 

synchronized cows was determined and the analysis was performed to compare the 

pregnancy for TAI performed at various intervals before ovulation using 12 hours time 

intervals. Ovarian ultrasonographic examinations (CTS-3300V, SIUI, China) were 

performed twice daily from day of the device removal to 96 hours afterwards, to evaluate 

ovarian follicular dynamics and interval from device removal to ovulation. All females 

were examined for pregnancy 30 days after AI. The data were analyzed using the SAS 

program.Incidence of ovulation after the estrous synchronization protocol was 92.0 % 

(312/339). Diameter of ovulatory follicle was 14.7 ± 2.3 mm and the interval between the 

P4 device removal and synchronized ovulation occurrence was 71.8 ± 7.7 hours. The 



distribution of the synchronized ovulation relative to the device removal was: 48 hours 

(6.73%; 21/312), 60 hours (0.64%; 2/312), 72 hours (80.77%; 252/312), 84 hours 

(11.22%; 35/312), and 96 hours (0.64%; 2/312). The pregnancy per artificial 

insemination (P/AI) was increased (P <0.001) when the TAI was delayed 36 hours 

(5.8%; 5/86)c, 48 hours (20.8%; 27/130)b and 60 hours (30.9%; 38/123)a. Higher P/AI 

was achieved on TAI performed closer to ovulation (0 to 12 hours before ovulation = 

37.9 %; 35/95) than TAI performed on 12.1 to 24 hours (19.4%; 21/108; P = 0.05) or > 

24 hours (5.8%; 5/87; P = 0.0001) before the synchronized ovulation. Recently ovulated 

cows had P/AI similar to those performed around the time of ovulation (36,4%; 8/22). In 

conclusion, P/AI is increased when the TAI using sex-sorted is performed closer to 

synchronized ovulation in suckled Nelore cows. In experiment 2, resynchronization, 

were assessed the service rates, conception and pregnancy in cows previously 

synchronized and timed AI. Two groups were formed: estrous detection and TAI, using 

in AI, sexed and unsexed semen. The results for groups of estrus detection and TAI 

were, respectively, service rate [(63.5% (61/96) 100% (88/88)], conception rate [(41% 

(25/61), 11.4% (10/88))], pregnancy rate [(26% (25/96), 11.4% (10/88))]. The results for 

groups of estrus detection and TAI according the type of semen used were: 

conventional semen conception rate [(43.3% (13/30), 14.9% (7 / 47))] ; pregnancy rate 

[(27.49% (13/61), 14.9% (7 / 47))]; sexed semen conception rate [(38.7% (12/31) 7.3% 

(3 / 41))]; pregnancy rate [(24.57% (12/ 61), 7.3% (3 / 41))]. 

 
Keywords: Nelore cows. Sexed semen. TAI. Ovulation. Resynchronization.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 A pecuária bovina brasileira atualmente ocupa papel de destaque no cenário 

mundial, sendo o Brasil o maior exportador de carnes e possuindo o maior rebanho 

do mundo (FAO, 2010). No ano agrícola 2008/2009 o Brasil produziu 7,8 milhões de 

toneladas de carne em equivalente-carcaça e exportou 1,6 milhões, detendo uma 

participação na exportação mundial de 22% (ABIEC, 2010). O Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em recente estudo, prevê crescimento de 

2,15% ao ano na produção de carne bovina até 2020. Com isso, a expectativa é de 

que a produção ao final desse período seja de 9,92 milhões de toneladas em 

equivalente-carcaça. Com essa evolução, a participação do Brasil no comércio 

mundial será de 42,7% no final da década (BRASÍLIA, 2010). Esse avanço no 

cenário da pecuária mundial está relacionado a diversos fatores, como: o sanitário, 

através do controle da febre aftosa, brucelose e tuberculose e implantação de um 

sistema confiável de rastreabilidade bovina, bem como a utilização em maior escala 

de biotecnologias reprodutivas, o que tem contribuído para a melhoria genética e 

dos índices produtivos. 

A inseminação artificial é a biotecnologia reprodutiva que apresenta grande 

impacto no melhoramento genético do rebanho bovino, permitindo a seleção de 

animais superiores, revertendo seu uso em ganhos econômicos ao produtor pelo 

aumento da produtividade. No entanto, a inseminação artificial convencional 

apresenta baixa taxa de serviço em rebanhos de corte, devido a falhas na detecção 

de estro (GALINA et al., 1996) e a alta incidência de anestro pós-parto (RUIZ-

CORTEZ; OLIVEIRA-ANGEL, 1999). Em Bos indicus, essa situação é ampliada 

devido à grande expressão de cios noturnos, com curta duração (PINHEIRO et al., 

1998; BARUSELLI et al., 2004). O número de fêmeas inseminadas tem aumentado 

no Brasil nos últimos anos, visto que em 2009, foram comercializadas 9,2 milhões de 

doses, aumento de 11,6% em relação a 2008 e com previsão de crescimento de 

20% para 2010 (ASBIA, 2010). Esse aumento do número de fêmeas inseminadas no 

Brasil tem sido possível pela utilização da inseminação artificial em tempo fixo 

(IATF), técnica que elimina o grande entrave da inseminação artificial (IA), que é a 

observação de cio, e possibilita o restabelecimento da ciclicidade ovariana pós- parto 

(RHODES et al., 2002; SOTO BELLOSO et al., 2002; BARUSELLI et al., 2002). Os 
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avanços na manipulação do ciclo estral e o controle da sincronização do 

desenvolvimento folicular e ovulação foram decisivos para a utilização de biotécnicas 

como a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) que está permitindo a difusão de 

material genético superior em rebanhos leiteiros e de corte (BARUSELLI et al., 

2007). 

Os protocolos hormonais que possibilitam o uso da inseminação artificial em 

tempo fixo (IATF) têm mostrado acomodação de preços no mercado nacional, 

possibilitando a sua utilização em larga escala. Atualmente os índices de concepção 

alcançados são satisfatórios, tanto em vacas como em novilhas, melhorando a 

eficiência reprodutiva e aumentando o número de animais prenhes no início da 

estação reprodutiva (BARUSELLI et al., 2002).  

Com o avanço da técnica de IATF no Brasil, a utilização de sêmen sexado em 

programas de IA tem ganhado importância crescente, visto a necessidade dos 

produtores de leite por fêmeas e dos produtores de corte por machos para abate. 

Ainda rebanhos elite direcionam suas necessidades para produção de macho ou 

fêmea, dependendo da demanda do mercado pecuário. Adicionalmente, o uso do 

sêmen sexado, permite selecionar as matrizes potenciais nos rebanhos, produzindo 

novilhas de reposição apenas de animais melhoradores. Com a utilização do sêmen 

sexado é possível elevar o ganho genético em até 15% comparado ao sêmen 

convencional (WEIGEL, 2004). Aliado a isto há redução de custos de programas de 

teste de progênie e de transferência de embriões e, também do valor de marcadores 

genéticos (WEIGEL, 2004). 

O interesse pela determinação do sexo tem acompanhado o uso da IA e 

diversas tentativas foram realizadas sempre com resultados negativos. Entretanto, 

no início dos anos 80 o desenvolvimento do citômetro de fluxo permitiu a separação 

dos espermatozóides X e Y sem que ocorressem danos severos às células. Essa 

tecnologia foi considerada um marco divisório na sexagem de espermatozóides 

(GARNER; SIEDEL, 2003). 

A maioria dos experimentos com sêmen sexado foram conduzidos em 

novilhas leiteiras inseminadas após detecção de estro e ainda existem poucas 

pesquisas com inseminação em tempo fixo usando sêmen sexado em vacas 

zebuínas lactantes, para identificar o melhor intervalo entre a inseminação e a 

ovulação para obtenção de taxas aceitáveis de prenhez. A possibilidade de 
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ressincronização para melhorar a taxa de serviço e prenhez na segunda IA utilizando 

sêmen sexado também carece de estudos. 
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2 OBJETIVOS 
 
 

Considerando a necessidade de informações mais precisas sobre o melhor 

momento para realização de IATF utilizando sêmen sexado em vacas Nelore 

lactante, os objetivos desta pesquisa foram: 

• Avaliar o efeito do intervalo entre a inseminação e a ovulação 

(inseminação 0 a 12 horas, 12 a 24 horas e mais que 24 horas antes 

da ovulação) na taxa de concepção de vacas Nelore lactantes 

submetidas à Inseminação artificial em tempo fixo (IATF) com sêmen 

sexado. 

• Avaliar a taxa de serviço, concepção e prenhez nos grupos submetidos 

à observação de estro seguido de IA ou inseminados em tempo fixo 

após IATF com sêmen sexado e convencional. 
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3 HIPÓTESES DO TRABALHO 
 
 

As hipóteses deste trabalho são: 

 

• Vacas Nelore lactantes inseminadas em tempo fixo com sêmen sexado 

terão melhores taxas de concepção quando inseminadas próximas à 

ovulação (aproximadamente 0 a 12 horas para o sêmen sexado).  

• Vacas Nelore re-inseminadas em tempo fixo após IATF terão maiores 

taxa de serviço e prenhez comparadas a vacas re-inseminadas com 

observação de estro. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 Nesta revisão serão abordados assuntos referentes ao sêmen sexado, 

intervalo entre inseminação e a ovulação, sincronização de estro e ovulação para 

inseminação em tempo fixo (IATF). 

 

 
4.1 SÊMEN SEXADO 

 
 
 A tecnologia do sêmen sexado tem despertado interesse crescente em 

sistemas de produção de bovinos de leite e corte. A possibilidade de aumentar a 

produção de produtos do sexo desejado tem impacto sobre a estrutura e os 

resultados econômicos da indústria de laticínios e da carne bovina. A tecnologia de 

sexagem de espermatozóides tem evoluído principalmente no incremento do numero 

de espermatozóides sexados por hora e menores danos aos espermatozóides no 

processo de sexagem. Apesar do sucesso do sêmen sexado, existe ainda a 

necessidade em determinar o momento mais apropriado para a realização da 

inseminação artificial usando protocolos de sincronização do estro e ovulação. 
 
 
4.1.1 Histórico 

 
 

A seleção do sexo sempre entusiasmou cientistas em todo o mundo, porém, 

este entusiasmo esteve sempre acompanhado de grandes frustrações pela falta de 

entendimento dos princípios básicos que governam a determinação do sexo em 

mamíferos (GARNER; SEIDEL, 2008). 

A identificação dos cromossomos sexuais humanos foi primeiramente 

relatada por Painter (1923) e somente em 1959, a presença do cromossomo Y foi 

identificada como o principal fator para determinação do sexo masculino em 

humanos e ratos (WILHELM et al., 2007). 
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Em 1971, foi realizado um simpósio na universidade do estado da 

Pensilvânia, nos Estados Unidos para discutir a sexagem de espermatozóides e 

predição do sexo das crias em sistemas de produção animal (KIDDY; HAFS, 1971). 

Porém, apesar do entusiasmo gerado, não foi relatado avanço na técnica de 

sexagem. 

O primeiro avanço significativo ocorreu quando um laboratório americano de 

armas, Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), estudava os efeitos da 

radiação em seres humanos usando o esperma de ratos como modelo para indicar 

danos ao DNA em células germinais (GARNER; SEIDEL, 2008). Em 1976, 

ocorreram os primeiros experimentos com estabilidade de DNA espermático de ratos 

e outros mamíferos, utilizando o citômetro de fluxo, porém os resultados foram 

inconsistentes, devido à forma achatada da cabeça do espermatozóide (GLEDHILL 

et al., 1976). 

O problema foi resolvido por um citômetro desenvolvido por Dr. Daniel Pinkel, 

que modificou o sistema para orientar o espermatozóide de frente para o feixe de 

laser, permitindo a mensuração correta do conteúdo de DNA, usando o lado 

achatado da cabeça do espermatozóide (PINKEL et al., 1982). Estas modificações 

foram relevantes para detecção de diferenças no cromossomo X e Y do DNA 

espermático de bovinos, ovinos, suínos e coelhos (GARNER et al., 1983). 

Neste estágio da sexagem, o método apesar de efetivo na separação do 

cromossomo X e Y, lesava a célula espermática devido à remoção da cauda e a 

remoção da membrana para acessar e corar o núcleo com o corante 4-6-diamino-2-

fenilindol (DAPI), matando os espermatozóides (GARNER et al., 1983; SEIDEL, 

2007). 

Um refinamento da técnica de coloração permitiu a sexagem sem lesão 

severa ao esperma, com a substituição do corante de DNA (JOHNSON et al., 

1987a), não sendo mais necessário a remoção da membrana nuclear do 

espermatozóide. Para alcançar este resultado eles usaram o corante de DNA com 

acesso de membrana plasmática íntegra bisbenzimidazol, Hoeschst 33342. 

No entanto, o primeiro uso documentado dessa coloração de DNA em 

esperma vivo de mamíferos foi realizado por Morrell et al. (1989), que usou sêmen 

de touro e coelho para inseminação, obtendo crias saudáveis, no entanto a pureza 

do sêmen sexado nesse experimento não foi claramente determinada. 
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Em 1989, foi relatado o nascimento de crias saudáveis de coelhos oriundas 

de sêmen sexado, aonde pela primeira vez na história o sexo foi determinado na 

concepção pela sexagem de populações de esperma de cromossomos X e Y 

corados pelo Hoeschst 33342 e inseminados cirurgicamente nos ovidutos de 

coelhos (JOHNSON et al., 1989). 

O método de sexagem desenvolvido por Johnson et al. (1987a,b; 1989; 1999) 

e conhecido como Beltsville Sperm Sexing Technology, usando o citômetro de fluxo 

e o corante de DNA Hoeschst 33342, continua sendo o único método comercial 

confiável para separar populações de espermatozóides vivos de mamíferos 

(SEIDEL; GARNER, 2002; WEIGEL, 2004; SEIDEL, 2007). Esta tecnologia de 

sexagem de sêmen foi patenteada pelo USDA e licenciada para a Fundação de 

pesquisa da Universidade do Estado do Colorado, e XY Inc., (Fort Collins) que 

adaptou a produção comercial para sêmen bovino (SEIDEL; SCHENK, 2008).  

 

 

4.2 PROCESSO DE SEXAGEM DE ESPERMATOZÓIDES 

 
 
 Os mamíferos produzem sêmen onde 50% dos espermatozóides carregam o 

cromossomo X e 50% carregam o cromossomo Y, sendo idênticos em tamanho, 

peso, carga elétrica, e velocidade de deslocamento (GARNER; SEIDEL, 2008). 

 O princípio básico da sexagem está relacionado com a diferença no DNA 

espermático, o cromossomo X apresenta 4,0% mais DNA do que o cromossomo Y 

em bovinos (GARNER et al.,1983). No entanto existe uma diferença no conteúdo de 

DNA espermático entre raças, esta diferença, apesar de pequena, é possível de 

mensuração do conteúdo de DNA espermático com acurácia de 90% entre 

espermatozóides X e Y, em 50% do esperma, sendo os 50% restantes descartados 

como não sexados e 10% de taxa de erro dos sexados no processo (SEIDEL; 

GARNER, 2002). 

 O conteúdo de DNA do espermatozóide é determinado usando o corante 

fluorescente, Hoechst 33342 (H33342) (trihidrato de trihidrocloreto, invitrogenTM 

Molecular probes, Eugene, Oregon, USA) que penetra rapidamente na membrana 

celular do espermatozóide e se liga a quatro pares de base AATT na curvatura 

menor da dupla hélice do DNA (GARNER, 2009). 
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 As células espermáticas coradas ao passarem pelo citômetro de fluxo, 

através do nozzle tip (CytonozzoleTM ) são divididas em pequenas gotículas devido a 

vibrações na coluna fluída por um mecanismo piezoelétrico, são formadas em média 

70.000 a 80.000 mil gotículas por segundo, sendo que um terço (1/3) das gotículas 

contém o espermatozóide e dois terços (2/3) apresentam-se vazias. As gotículas 

com espermatozóide são expostas ao lazer UV Vanguard TM, emitem uma 

fluorescência azul de 351 e 364 nm de comprimento de onda (JOHNSON, 2000), as 

gotículas são analisadas pelo computador, e recebem uma carga elétrica antes de 

passarem pelo fluxo eletrostático para separação. Espermatozóides X recebem 

carga positiva e Espermatozóides Y recebem carga negativa, gotículas sem 

espermatozóides, com vários espermatozóides, espermatozóides lesados, ou sem 

distinção do DNA espermático, não recebem carga elétrica. O feixe de gotículas, 

contendo os espermatozóides ao deixarem o nozzle a uma velocidade de 80 km/h, 

passa por um campo elétrico positivo de um lado e negativo de outro, atraindo as 

cargas opostas, gotículas com carga positiva, contendo um espermatozóide X, 

deslocam-se para o lado negativo do campo e gotículas com carga negativa, 

contendo um espermatozóide Y, deslocam-se para o lado positivo do campo, as 

gotículas sem carga elétrica passam retilíneas no campo. 

 O feixe de gotículas separadas é recolhido em três tubos coletores, 

separando o espermatozóide X do Y, no final do processo 20% é composto da 

fração X e 20% da fração Y, e 60% estão lesados ou não sexados. Posteriormente 

os tubos são centrifugados e o sedimento contendo o sêmen é diluído na 

concentração adequada para preservação espermática (RATH et al., 2009). 

 A eficiência da separação de espermatozóides foi ampliada pela identificação 

de células mortas ou lesadas, sendo coradas e separadas somente células vivas 

intactas, isto foi possível pela utilização do iodeto de propídio, onde a membrana 

plasmática íntegra é impermeável ao corante (JOHNSON et al., 1994). 

 No fim do processo somente um terço (1/3) do sêmen pode ser separado, 

caracterizando a baixa eficiência do Hoechst 33342, com limite máximo de acurácia 

de 90% (SEIDEL; GARNER, 2002). Além disto, perdas de concentração e envase 

(SEIDEL; GARNER, 2002) e baixa qualidade do ejaculado prejudicam o processo de 

sexagem (GARNER, 2006). 

 A sexagem de espermatozóides expõe à suscetibilidade dos gametas a 

coloração ao Hoechst 33342, à exposição ao laser, diluições elevadas, pressão 
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elevada, resistência a mudança na composição dos meios durante o processo 

(MAXWELL et al., 1998) e injúria mecânica (GARNER, 2001; GARNER; SUH, 2002; 

GARNER, 2006;). No entanto, uma análise da estabilidade do DNA espermático 

durante e após o processo de sexagem, indica não haver danos significativos a 

estrutura da cromatina espermática no processo (GARNER; SUH, 2002; SUH et al., 

2005).  

A redução do sistema de pressão durante o processo de sexagem, de 50 para 

40 psi aumentou a sobrevivência dos espermatozóides, e a qualidade do sêmen, 

diminuindo o nível de danos (CAMPOS-CHILLON; DE LA TORRE, 2003; SUH et al., 

2005) e aumentando a proporção de células viáveis recuperadas após a sexagem 

(GARNER, 2008). 

Os riscos genéticos relativos à segurança do uso do sêmen sexado foram 

avaliados (MEISTRICH, 1996), não sendo detectados efeitos genotóxicos em 

espermatozóides sexados com Hoechst 33342 (PARILLA et al., 2004). As progênies 

resultantes do uso do sêmen sexado com Hoechst 33342 e expostos à iluminação 

Laser, não tem diferido das progênies advindas de sêmen convencional (sem 

coloração e sem sexagem), quanto à normalidade de nascimento (SEIDEL; 

GARNER, 2002; TUBMAN et al., 2004; DOYLE et al., 1999). 

As diferentes interfaces envolvidas no processo de sexagem de sêmen, como 

coloração, exposição ao laser UV, diferenças de pressão, diluições, cargas elétricas, 

injúrias mecânica, tempo necessário para produção de dose inseminante, limitam a 

viabilidade do sêmen sexado, assim a sobrevivência dos espermatozóides após a 

sexagem é extremamente importante, considerando os investimentos realizados 

para a obtenção do sêmen. A criopreservação e a estocagem adequada precisam 

de cuidados adicionais, o primeiro relato de criopreservação com sucesso de sêmen 

sexado, mostrou que os métodos de criopreservação convencionais usando gema 

de ovo e meio tampão Tris funcionaram bem para o sêmen sexado (SCHENK et al., 

1999) e o desenvolvimento de métodos de criopreservação reforçada, como o 

sistema de congelamento de gradiente Multi-Termal, pode aumentar a sobrevivência 

do sêmen sexado a criopreservação e descongelamento (ARAV et al., 2002). Este 

avanço permitiu ao processo de sexagem ser realizado próximo do local de coleta do 

sêmen e as fêmeas serem inseminadas com sêmen sexado independente da 

distância geográfica (GARNER; SEIDEL, 2008). 
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O sucesso da criopreservação foi avaliado por diferentes experimentos de 

campo para avaliar o potencial do uso comercial do sêmen sexado bovino 

criopreservado (DOYLE et al., 1999; SEIDEL et al., 1999; SEIDEL, 1999; AMANN,  

1999). 

Embora a separação das células espermáticas, resulte na eliminação de 

espermatozóides mortos ou com lesão, as células que sobrevivem ao processo de 

sexagem tendem a se degenerar mais rapidamente do que em sêmen convencional 

de touros e bodes (MORRIS et al., 2003; RATH et al., 2003), mas , aparentemente, 

isso não ocorre em sêmen de garanhões (MORRIS et al., 2003) e de carneiros 

(HOLLINSHEAD et al., 2004). Os ganhos na eficiência da sexagem, criopreservação 

e estocagem, reduzem o tempo requerido para sexagem de cada dose de sêmen 

(CENTURION et al., 2003). 

 

 

4.2.1 Aplicações de sêmen sexado em bovinos 
 
 
 A maioria da sexagem comercial de espermatozóides tem sido com bovinos, 

após os primeiros relatos de Garner et al. (1983) foram necessários 15 a 20 anos de 

pesquisa adicional antes que o processo de sexagem estivesse pronto para 

aplicação comercial em bovinos (DEJARNETTE et al., 2009).  

A primeira produção comercial de sêmen sexado foi realizada pela companhia 

Cogent no Reino Unido (GARNER; SEIDEL, 2008) e no início de 2003 começou a 

aplicação comercial da tecnologia de sêmen sexado nos Estados Unidos da 

América, com a concessão da licença de sexagem a empresa Sexing Technologies 

Inc. (Navasota,TX). O início da comercialização foi relativamente lento, porém em 

anos subseqüentes aconteceu uma explosão na produção de sêmen sexado, com 

comercialização de mais de quatro milhões de doses em 2008 (SHARPE; EVANS, 

2009).  

A aplicação principal do sêmen sexado é a produção de fêmeas para 

rebanhos leiteiros (SEIDEL, 2009), até o presente momento a maioria das pesquisas 

e aplicações comerciais para sêmen sexado tem recomendado sua utilização em 

novilhas virgens, para incrementar a concepção em comparação com vacas 

lactantes (DEJARNETTE et al., 2009). A taxa de concepção do sêmen sexado situa-
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se entre 70 a 80% do sêmen convencional (não sexado) e 90% das crias são do 

sexo desejado. Estes resultados são baseados em utilização do sêmen sexado 

preferencialmente em novilhas ao primeiro serviço e mostrando sinais de estro 

(DEJARNETTE et al., 2009). No entanto existem diferenças entre rebanhos usando 

sêmen sexado, sendo o nível de manejo um fator importante para aplicação desta 

tecnologia (GARNER; SEIDEL, 2008). 

A reposição de fêmeas para a bovinocultura de corte e leite acelera o ganho 

genético, pois as fêmeas jovens, produto de sêmen sexado são geneticamente 

superiores as suas mães. A produção de bezerros a partir das melhores vacas, para 

produção de touros melhoradores é outra opção atraente aos criadores. Em criações 

de corte o aumento na produção de carne, pelo número maior de machos, através 

do uso do sêmen sexado é um importante aspecto econômico a ser considerado (In 

press1). 

O sêmen sexado pode ser usado em programas de ovulações múltiplas e 

transferência de embriões (MOET), porém os embriões produzidos serão em menor 

número e mais variáveis do que com sêmen convencional (não sexado) (SCHENK et 

al., 2006). Baruselli et al. (2007a) encontraram diminuição do número de embriões 

transferíveis e congeláveis quando da utilização de sêmen sexado em vacas Nelore 

superovuladas e inseminadas em tempo fixo, foi verificado ainda pelos autores 

aumento do número de embriões não fertilizados. Diversos pesquisadores 

procuraram adequar à dose inseminante e à hora das inseminações em programas 

de transferências de embriões (PANARACE et al., 2003; SARTORI et al., 2004; 

SCHENK et al., 2006; BARUSELLI et al., 2008). No entanto mais pesquisas são 

necessárias para otimizar os protocolos de inseminação artificial (IA) em programas 

de ovulações múltiplas e transferência de embriões (MOET) para aumentar a 

produção de embriões, considerando os custos extras associado ao produto sexado 

e fertilidade ligeiramente menor do sêmen sexado (GARNER; SEIDEL, 2008). 

Hayakawa et al. (2009) em recente experimento concluiu que o uso do sêmen 

sexado congelado, com 5 x 106 espermatozóides por dose, duas vezes ao dia em 

novilhas holandesas superovuladas resultou em múltiplos embriões 

predominantemente fêmeas. Vacas apresentam baixa taxa de embriões transferidos 

comparado com novilhas em condição de campo 

 
 ______________________ 
1 SALES, J. N. S.; NEVES, K. A. L.; SOUZA, A. H.; CREPALDI, G. A.; SALA, R. V.; FOSADO, M.; 
CAMPOS FILHOS, E. P.; FARIA, M.; SÁ FILHO, M. F.; BARUSELLI, P. S. Timing of insemination and 
fertility in dairy and beef cattle receiving timed artificial insemination using sex-sorted semen. 
Theriogenology, 2010. (In press). 
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4.2.2 Dose inseminante 
 
 
 O número de espermatozóides por dose criopreservada para inseminação 

artificial é geralmente de 20 x 106 espermatozóides por palheta. Para a maioria dos 

touros a fertilidade é satisfatória com 10 x 106 espermatozóides móveis por dose e em 

alguns a fertilidade continua elevada com 2 x 106 espermatozóides/dose (SEIDEL, 

2007; SEIDEL; SCHENK, 2008; FRIJTERS et al., 2009). A variação do número de 

espermatozóides aptos a fertilizar por dose de sêmen congelado de diferentes touros 

permite concluir que 20% da população de touros apresentam alta fertilidade e 

alcançam taxas normais de concepção com baixa população de espermatozóides, no 

entanto 20% da população de touros são de baixa fertilidade (DEN DAAS et al., 1998). 

 A sexagem de espermatozóides X e Y usando o citômetro de fluxo têm 

uma limitação quanto ao tempo necessário para produção de doses necessárias à 

fertilização. Considerando essa limitação do processo de sexagem e a necessidade 

de viabilidade comercial, as doses de sêmen sexado contêm somente 2,1 x 106 

espermatozóides e apresentam fertilidade menor quando comparadas ao sêmen 

convencional (GARNER; SEIDEL, 2003). Segundo Bodmer et al. (2005) uma das 

razões para a fertilidade diminuída em novilhas leiteiras usando sêmen sexado, seria a 

combinação da menor dose inseminante, motilidade pós descongelamento, fragilidade 

do espermatozóide sexado, diferenças no manejo de detecção de estro, horário da IA e 

manejo sanitário. No entanto Sá Filho et al. (2010)  não encontraram diferença na taxa 

de prenhez de novilhas leiteiras inseminadas com 2 doses de sêmen sexado 12 ou 12 e 

24 horas após a detecção do estro. Segundo Seidel e Schenk (2008) os danos 

mecânicos associados ao processo de sexagem, não podem ser compensados com o 

aumento do número de espermatozóides na proporção de 2 a 6 x 106 espermatozóides 

por dose na IA de novilhas (In press2). 

 A fertilidade das doses do sêmen sexado é menor do que as do sêmen 

convencional, no entanto, somente a quantidade de espermatozóides por dose não 

explica essa fertilidade diminuída (GARNER; SEIDEL, 2003; BODMER et al., 2005; 

SCHENK; SEIDEL, 2007). Provavelmente a associação de baixo número de 

espermatozóides por dose e as lesões provocadas ao esperma no processo de 

sexagem,  expliquem  a   fertilidade   reduzida,   porém  até a presente data não está  
______________________ 
2 SÁ FILHO, M. F.; AYRES, H.; FERREIRA, R. M.; NICHI, M.; FOSADO, M.; CAMPOS FILHO, E. P.; 
BARUSELLI, P. S. Strategies to improve pregnancy per insemination using sex-sorted semen in dairy 
heifers detected in estrus. Theriogenology, 2010. (In press). 
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claramente definido o grau de importância dessas duas variáveis no processo 

(FRIJTERS et al., 2009). As lesões ao sêmen no processo de sexagem, 

provavelmente estão ligadas a forças mecânicas associadas ao processo (GARNER; 

SUH, 2002). Schenk e Seidel (2007) relataram não haver efeito prejudicial na taxa 

de prenhez entre a intensidade do laser UV e na concentração do Hoechst 33342 

estudados. 

 Após a sexagem, os espermatozóides estão parcialmente capacitados (LU; 

SEIDEL, 2004), apresentando menor viabilidade de tempo de vida e 

conseqüentemente menor capacidade fertilizante (VAZQUEZ et al., 2003). Existem 

diferenças significativas entre touros quanto à qualidade do esperma e a tolerância 

ao stress no processo de sexagem (BARUSELLI et al., 2007a; SEIDEL; SCHENK, 

2008; FRIJTERS et al., 2009). 

 Tubmam et al. (2004) e Schenk et al. (2005) demonstraram que com bom 

manejo as taxas de prenhez em novilhas, usando sêmen sexado são ligeiramente 

menores do que o normal. A concepção em vacas usando sêmen sexado é menor 

do que em novilhas (BODMER et al., 2005; ANDERSON et al., 2006; BARUSELLI et 

al., 2007a; SEIDEL, 2007). 

 Comparando o local de deposição de sêmen, no corpo do útero ou no corno 

uterino, não foi encontrado vantagens para a inseminação profunda no corno 

uterino, aliado a dificuldade técnica de realizá-la (KURYKIN et al., 2007; SEIDEL; 

SCHENK, 2008). 

 A tecnologia de processamento do sêmen sexado tem apresentado melhoria 

constante e atraído maior interesse comercial por parte dos produtores, os 

resultados de campo têm estimulado sua utilização mais intensivamente, no entanto, 

é necessário maior investimento em pesquisa usando protocolos de sincronização 

em tempo fixo para alcançar o tempo ótimo de inseminação artificial com sêmen 

sexado.  
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na zona pelúcida indicam o número e qualidade de espermatozóides competindo 

pela fecundação (SAACKE, 2008). 

 A qualidade embrionária está associada ao número médio de 

espermatozóides acessórios, embriões bons e excelentes têm um número elevado 

de espermatozóides acessórios, comparado a embriões ruins. Fica evidente que a 

competição favorece o espermatozóide mais competente. Saacke (2008) concluiu 

que perto de dez espermatozóides por embrião são necessários para alcançar o 

máximo índice de qualidade embrionária. 

 O efeito do horário de inseminação no número de espermatozóides 

acessórios, status de fertilização e qualidade embrionária foi estudado por Dalton et 

al. (2001). No citado experimento as inseminações foram realizadas 0, 12, 24 horas 

após o início do estro, detectado pelo sistema de radiotelemetria Heat Watch®. O 

número de espermatozóides acessórios foi claramente influenciado pela 

inseminação mais tardia, comparada a inseminação mais precoce, assim como a 

taxa de fecundação. No entanto, a qualidade embrionária é maior com inseminações 

realizadas próximo do início do estro, e decrescem com inseminações realizadas 24 

horas após o início do estro. 

 O horário de inseminação intermediário, 12 horas após o início do estro é 

mais eficiente, quando se usa um método confiável de determinação do início do 

estro (DRANSFIELD et al., 1998). A falha na fertilização pela inseminação tardia 

pode estar relacionada à viabilidade do óvulo, uma vez que a ovulação ocorre em 

média 27.6 ± 5.4 horas após o início do estro (WALKER et al., 1996) e o 

espermatozóide necessita de no mínimo de 4 a 6 horas para alcançar o local de 

fertilização (HUNTER; WILMUT,1984) 

 Em rebanhos comerciais a detecção de estro baseada em observações 

visuais, monitoramento da monta usando tinta de cauda ou Heat Watch, não 

apresenta praticidade para determinar o exato momento do início do estro (HOCKEY 

et al., 2009). Uma das possibilidades de diminuir a variação do momento da 

ovulação é o emprego de técnicas de sincronização de estro e ovulação, permitindo 

realizar a IA em um horário ótimo em relação à ovulação (PURSLEY et al., 1998; 

BARUSELLI et al., 2007a). 

 O horário ideal para IA relativo à ovulação depende principalmente do tempo 

de vida fértil do espermatozóide e do óvulo, no trato genital feminino (ROELOFS et 



REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

38

al., 2006) e do tipo de sêmen utilizado, convencional ou sexado (BARUSELLI et al., 

2007a). 

 

 

4.4 PROTOCOLOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO 

 
 

 Atualmente, estão disponíveis uma série de tratamentos hormonais para 

controlar tanto a função luteal como folicular, permitindo a sincronização do estro e 

ovulação, eliminando a detecção de estro para determinar o horário da IA 

(BARUSELLI et al., 2002; BÓ et al., 2003). 

 A implementação de protocolos de sincronização baseados na utilização de 

hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) e prostaglandinas (PGF) tem se 

revelado um meio prático e eficiente para incrementar a IA em gado de corte e leite 

(PURSLEY et al., 1997). Um desses protocolos baseado no tratamento com GnRH e 

prostaglandina é conhecido como protocolo Ovsynch (PURSLEY et al., 1995), 

consiste no tratamento inicial com GnRH, seguido de uma aplicação de 

prostaglandina sete dias depois, e uma segunda injeção de GnRH dois dias após a 

prostaglandina, com inseminação em tempo fixo quinze horas após o GnRH. Essa 

técnica promove a concentração das ovulações em um período de 8 a 12 horas e 

permite a realização da inseminação entre 16 e 24 horas após a segunda aplicação 

do GnRH (BARROS et al., 2000). 

Uma variação desse protocolo é a aplicação do segundo GnRH no momento 

da IATF, conhecido como CO-Synch. As taxas de prenhez são menores quando não 

há ovulação ao primeiro GnRH e o estro é prematuro (PURSLEY, 2007), ou o 

segundo GnRH induz a ovulação um folículo pré-ovulatório pequeno (<12mm) 

(VASCONCELOS et al., 2001). 

Uma alternativa para aumentar a resposta ovulatória no protocolo ovsynch é 

alterar o horário da segunda injeção de GnRH e da inseminação (PORTALUPPI; 

STENVENSON, 2005). Pursley et al. (1998) observaram maiores taxas de prenhez 

quando as vacas eram inseminadas em tempo fixo 16 horas depois da segunda 

injeção de GnRH. Portaluppi e Stenvenson (2005) avaliaram diferentes momentos 

da injeção de GnRH e IA e observaram aumento da resposta reprodutiva quando as 

vacas recebiam a segunda injeção de GnRH e a inseminação em tempo fixo às 72 
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horas depois da aplicação da PGF. No entanto outros pesquisadores não 

observaram diferenças ou decréscimo de prenhez quando as vacas foram 

inseminadas às 72 horas comparadas com 48 horas depois da luteólise induzida 

(BRUSVEEN et al., 2006; STERRY et al., 2007). Em um recente experimento, 

Dobbins et al. (2009) descreveram que inseminações às 56 horas ou mais tarde 

aumentaram as taxas de prenhez por IA, quando se usa o protocolo CoSynch + 

CIDR em vacas de corte Taurus. Os autores relataram ainda que inseminações às 

48 horas eram precoce para a maioria das vacas e às 72 horas eram tardia para as 

vacas jovens. A mortalidade embrionária foi maior para vacas inseminadas às 48 

horas e 72 horas. 

O GnRH induz a ovulação ou a luteinização do maior folículo presente no 

momento do tratamento e resulta na emergência de uma nova onda folicular dois 

dias depois de ser implementada; a administração de PGF sete dias após a primeira 

aplicação de GnRH tem a função de promover a luteólise do CL originado, e a 

segunda aplicação de GnRH promove a ovulação sincronizada de um novo folículo 

dominante, induzido pelo GnRH; a IATF é realizada entre 16 a 24 horas após a 

segunda aplicação de GnRH (WILTBANK, 1997). 

As taxas de ovulação em bovinos após aplicação de GnRH são bastante 

variáveis, variando de 40% a 85% (MARTINEZ et al., 1999; COLAZO et al., 2007). 

Pursley et al. (1995) relatam que a primeira aplicação de GnRH do protocolo 

Ovsynch apresenta melhor eficiência na taxa de ovulação em vacas lactantes (85%) 

do que em novilhas (54%). 

O intervalo de sete dias entre a primeira aplicação de GnRH e a PGF é 

suficiente para o desenvolvimento de um novo folículo dominante (GAMBINI et al., 

1998) e para a maturação do corpo lúteo, favorecendo resposta positiva à 

administração da PGF (BARROS, 2000). 

O protocolo Ovsynch também tem sido usado para controlar o 

desenvolvimento folicular e a sincronização da ovulação em Bos Indicus (BARROS 

et al., 2000). As taxas de prenhez após de IATF não diferem em relação à Bos 

taurus, variando entre 42 e 48% (FERNANDES et al., 2001; WILLIAMS et al., 2002). 

No entanto em novilhas a taxa de prenhez é variável de 21 a 43% (BARROS et al., 

1998; WILLIAMS et al., 2002). A prenhez em vacas em anestro é significativamente 

menor (14,9%) do que em vacas cíclicas (46,3%) (FERNANDES et al., 2001; 

BARUSELLI et al., 2003). Os resultados obtidos com o protocolo Ovsynch sofrem 
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influências do período pós parto no qual a técnica é empregada (PURSLEY; 

KOSOROK; WILTBANK, 1997). 

Outro fator que pode interferir na resposta do protocolo Ovsynch é a fase do 

ciclo estral na qual ele é iniciado. Segundo Vasconcelos (2000) vacas nas quais o 

tratamento teve início na primeira metade do ciclo estral (D1 a D12) apresentaram 

maior taxa de ovulação (91%) do que aquelas tratadas na segunda metade do ciclo 

estral (>D-12, 80%). No entanto a pré-sincronização com PGF reduz este problema 

(VASCONCELOS et al., 1999; MOREIRA et al., 2001) e aumenta a prenhez em 

vacas leiteiras lactantes. 

Williams et al. (2002) relataram que 28,9% das novilhas tratadas com o 

protocolo Ovsynch, mostraram estro natural entre a primeira aplicação de GnRH e o 

horário determinado da IATF, sugerindo que em novilhas ocorre um rápido 

crescimento folicular. Uma alternativa para prevenir estro prematuro e ovulações 

precoces é a suplementação com progesterona entre a aplicação de GnRH e PGF, 

sendo este tratamento mais eficiente em primíparas do que em multíparas de corte 

(MARTINEZ et al., 2002; DEJARNETTE et al., 2004). Em gado leiteiro há um 

incremento nas taxas de prenhez, quando se utiliza um suplemento de progesterona 

no protocolo Ovsynch (STEVENSON et al., 2006). Em recente experimento Small et 

al. (2009) avaliaram o efeito da pré-sincronização com baixas doses de progesterona 

por 15, 7 ou 5 dias em gado de corte Taurus usando o protocolo Ovsynch. Eles 

concluíram que houve um aumento no diâmetro do folículo dominante e na 

proporção de animais que ovularam ao primeiro GnRH, porém não houve um 

incremento nas taxas de prenhez. Barros et al. (2000) substituíram o segundo GnRH 

por benzoato de estradiol (BE), 24 horas após a PGF, obtendo ovulação 

sincronizada 45,4 ± 2,0 horas em 7 de 10 vacas Nelore tratadas. A taxa de prenhez 

obtida em 53 vacas Nelore cíclicas foi de 43,3%, mas foi somente de 14,7% em 68 

vacas Nelore não cíclicas (FERNANDES et al., 2001) e de 33,3% em novilhas 

Nelore (BARROS et al., 1998). Estes resultados enfatizam que o protocolo Ovsynch 

somente pode ser usado em vacas cíclicas, comprometendo seu uso em vacas 

zebuínas que apresentam anestro pós parto prolongado (BARUSELLI et al., 2004a). 

Portanto, não é uma boa opção a sincronização de estro e ovulação com protocolo 

Ovsynch para IATF com sêmen sexado em fêmeas Bos indicus. 

Em criações de bovinos de corte sob condições tropicais, onde prevalece 

animais zebuínos, o tratamento mais usado para o restabelecimento da atividade 
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ovariana pós parto é a utilização de um implante intravaginal de progesterona por 5 

a 10 dias. O implante intravaginal de progesterona mantém as concentrações 

plasmáticas de progesterona por certo período de tempo. Assim que as 

concentrações de progesterona atingem níveis sub-luteais durante o tratamento, há 

um aumento na freqüência dos pulsos de LH, levando ao crescimento folicular, 

prevenindo a atresia do folículo dominante (STOCK; FORTUNE, 1993; SÁVIO et al., 

1993a). Este mecanismo permite o crescimento e maturação do folículo dominante 

capaz de ovulação, inclusive em animais em anestro (RHODES et al., 2002). A 

ovulação decorrente do tratamento com progesterona permite a formação de um 

corpo lúteo com atividade normal, sustentando o desenvolvimento e a manutenção 

da gestação (WILTBANK et al., 2002). O uso do estradiol em combinação com a 

progesterona foi adicionado ao protocolo, quando se descobriu que o estradiol 

induzia regressão luteal (WILTBANK et al., 1961). 

Assim, diferentes investigações sobre a eficácia da associação entre 

estrógenos – estradiol 17ß (E-17 ß), valerato de estradiol (VE) e benzoato de 

estradiol (BE) – e progesterona ou progestágenos em bovinos foram implementados 

(BÓ et al., 1994, 1995, 1996). 

O estrógeno quando associado à progesterona ou progestágeno, promove o 

crescimento sincronizado de uma nova onda folicular cerca de 4 a 5 dias após sua 

aplicação, independente do estágio do ciclo estral no qual o tratamento é iniciado 

(BÓ et al.,1995; ROCHA, 2000). 

Os dispositivos intravaginais de progesterona e estradiol têm sido 

amplamente utilizados em programas de sincronização de estro e da ovulação em 

IATF para vacas de corte e de leite (MACMILLAN; PETERSON, 1993; MACMILLAN; 

BURKE, 1996; BÓ et al., 2002). 

Vários produtos sincronizadores do estro e da ovulação estão disponíveis no 

mercado. Alguns são constituídos por progestágenos – norgestomet – associados 

ao valerato de estradiol. O tratamento com norgestomet consiste na inserção de um 

implante hidrônico contendo 6 mg de norgestomet (Syncro-Mate-B, Merial) ou um 

implante de silicone contendo 3 mg de norgestomet (Crestar, Intervet) colocados 

subcutaneamente na orelha. Uma injeção contendo 5 mg de Valerato de estradiol e 

3 mg de norgestomet é aplicada intramuscular (i.m) no momento do implante. O 

implante é removido após nove (9) dias. Vacas e novilhas são inseminadas 12 horas 
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após a observação do estro ou inseminadas em tempo fixo 48 horas (novilhas) ou 56 

horas (vacas) depois da remoção do implante. 

Taxas satisfatórias de prenhez foram obtidas em vacas zebuínas, mas os 

resultados em novilhas têm sido variáveis. Uma das possíveis causas para a 

fertilidade diminuída das novilhas a esse protocolo é a manutenção de altas taxas de 

estradiol por um período prolongado, o que estaria provocando a supressão do 

crescimento folicular. (BÓ et al., 1993). 

Baruselli et al. (2001) ao trocarem o valerato de estradiol (VE) por benzoato 

de estradiol (BE) combinado com 50 mg de progesterona no momento do implante 

de crestar, obtiveram alta taxa de prenhez em novilhas cruzadas, inseminadas 54 

horas após a remoção do implante. 

Outros produtos disponíveis para sincronização da ovulação são aqueles a 

base de progesterona associada ou não ao estrógeno, apresentados sob a forma de 

dispositivos intravaginais (MACMILLAN; PETERSON, 1993). 

O tratamento consiste na administração de 2 mg de BE no momento da 

inserção do dispositivo intravaginal de progesterona (dia 0), retirada do dispositivo e 

administração de PGF i.m no dia 7 ou 8 (dia 7-8), e injeção i.m de 1 mg de BE 24 

horas mais tarde e IATF 52 a 56 horas após a remoção do implante (BÓ et al., 

2002). 

De modo geral, quando aplicado na presença de folículos FSH - dependentes, 

o estradiol provoca a atresia destes, pois promove redução das concentrações de 

FSH via feed-back negativo. Quando os níveis de estradiol retornam a valores 

basais, ocorre a emergência de nova onda de crescimento folicular em virtude do 

novo aumento de FSH (BÓ et al., 1995). 

A aplicação de BE 24 horas após a remoção do implante é essencial, pois 

resulta em melhor sincronização de estro (LEMASTER et al., 1999) e ovulação 

(CUTAIA et al., 2001) e maiores taxas de prenhez (COLAZO et al., 1999) do que 

quando não se administra BE no momento do implante. 

Com o objetivo de diminuir o número de manejo dos animais sincronizados, 

passou-se a utilizar o cipionato de estradiol (CE) no momento da retirada da fonte de 

progesterona (COLAZO et al., 2003; MARQUES et al., 2004; PENTEADO et al., 

2005; AYRES et al., 2006; CREPALDI, 2009), obtendo-se taxas de prenhez similares 

ao uso do BE 24 horas após a retirada do implante. O CE promove a ovulação 

sincronizada, similar ao BE, em média 70 horas após a remoção da fonte de 
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progesterona (REIS et al., 2004; MARTINS et al., 2005). A inseminação artificial em 

tempo fixo quando se utiliza CE pode ser realizada em um intervalo de 48 a 58 horas 

após a retirada da fonte de progesterona, sem prejudicar as taxas de prenhez 

(AYRES et al., 2008, CREPALDI et al., 2009), no entanto quando se utiliza implantes 

previamente utilizados a IATF deve ser realizada 48 horas após a remoção do 

implante de P4 (CREPALDI et al., 2009). 

 O sucesso de um programa de inseminação artificial baseado na 

sincronização das ovulações e inseminação artificial em tempo fixo (IATF) ou pré-

determinado de cios, não depende somente do status sanitário, bom manejo do 

rebanho e das administrações corretas dos hormônios, vários outros fatores 

interferem no resultado da taxa de prenhez ao primeiro serviço, como a qualidade do 

sêmen, o horário de inseminação e a competência dos inseminadores em manipular 

e aplicar no local adequado o sêmen (SAACKE, 2008). 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

5.1 ANIMAIS E LOCAL DO EXPERIMENTO 

 
 

O experimento foi realizado no período de dezembro de 2009 a fevereiro de 

2010, na unidade de pesquisa do Pólo Regional de Desenvolvimento tecnológico da 

Alta Mogiana (PRDTA - Alta Mogiana), órgão da Agência Paulista de Tecnologia dos 

Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 

Paulo. O PRDTA – Alta Mogiana está localizado no município de Colina, São Paulo 

(latitude de 20º 43' 05" S; longitude 48º 32' 38" W). O clima da região é do tipo AW 

(segundo classificação de Köppen), onde a temperatura média do mês mais quente 

é superior a 22ºC e do mês mais frio superior a 18ºC. As precipitações pluviais 

mensais médias, coletadas na unidade de pesquisa, nos últimos anos mostraram 

que de outubro a maio ocorreram 1222 mm, correspondendo a 93,7% do total anual; 

enquanto que de junho a setembro choveu 82 mm, representando 6,3%. O solo do 

local é classificado como latossolo vermelho-escuro, fase arenosa, com topografia 

quase plana e de boa drenagem. No período de dezembro de 2009 a fevereiro de 

2010 época da realização do presente experimento, o volume de precipitações 

pluviais foi de 722,20 mm, com média mensal de 240,73 mm, 18% superior a série 

histórica do município. 

No presente estudo foram utilizadas 339 vacas Nelore lactantes entre 30 e 60 

dias pós parto com idade entre 48 a 96 meses, classificadas por escore de condição 

corporal e período pós parto. Todos os animais foram suplementados com mistura 

mineral e água ad libitum. O escore de condição corporal (ECC) médio desses 

animais era de 3,0 ± 0,5 (1 a 5; 1=magra e 5=muito gorda), segundo Ayres et al., 

2009. As vacas ao exame reprodutivo por palpação retal e ultrassonografia não 

apresentaram qualquer tipo de distúrbio que comprometesse o experimento. Os 

procedimentos com os animais foram aprovados pela comissão de ética para 

experimentação da Universidade de São Paulo-USP. 

 

 

 



MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

45

5.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 
 
5.2.1 Experimento 1 – Efeito do intervalo entre a inseminação e a ovulação 
sobre a taxa de concepção de vacas Nelore após IATF utilizando sêmen 
sexado 
 
 

O experimento foi delineado de forma inteiramente ao acaso, sendo os 

animais divididos, levando-se em consideração a ordem do parto e escore de 

condição corporal (ECC) e o momento da inseminação artificial (IA) 36, 48 ou 60 

horas após a retirada do dispositivo intravaginal, conforme ilustrado na figura 1. 

 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Diagrama experimental do protocolo de sincronização de vacas Nelore lactantes 

usando sêmen sexado 
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5.2.2 Experimento 2 – Técnicas de ressincronização de fêmeas Nelore após 
IATF utilizando sêmen sexado 
 
 
 Foram utilizadas neste experimento 184 vacas Nelore lactantes previamente 

inseminadas em tempo fixo utilizando sêmen sexado. (Figura 2) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Diagrama experimental do protocolo ressincronização: Grupos IATF e observação 

de estro 
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5.3 TRATAMENTOS 

 
 
5.3.1 Experimento 1 
 
 

Os animais foram divididos em lotes de acordo com a ordem do parto e 

escore de condição corporal. 

Cada animal recebeu, no dia zero (D0), um dispositivo intravaginal contendo 

1g de progesterona (Sincrogest®, Ourofino Saúde Animal, São Paulo, Brasil), 

mantido por oito dias (D8). Depois de adequada assepsia da região perineal, tais 

dispositivos foram inseridos na vagina com o auxílio de aplicador comercial. 

No momento da implantação do dispositivo (D0), os animais receberam 2,0 

mg de benzoato de estradiol – BE (Sincrodiol®, Ourofino Saúde Animal, São Paulo, 

Brasil) por via intramuscular (IM) profunda, usando seringa de 3ml e agulha 40x12. 

No momento da retirada dos dispositivos intravaginais, todos os animais 

receberam, também por via intramuscular profunda, dose luteolítica de 0,25mg de 

cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ourofino Saúde Animal, São Paulo, Brasil) e 

trezentas unidades internacionais (300 UI) de gonadotrofina coriônica eqüina – eCG 

(Folligon®, Intervet-Shering Plough,Boxmeer, Holanda). 

No dia nove (D9), os animais receberam por via intramuscular profunda (IM), 

1,0mg de benzoato de estradiol – BE (Sincrodiol®, Ourofino Saúde Animal, São 

Paulo, Brasil) como indutor de ovulação. 

As vacas foram homogeneamente separadas para receberem IATF usando 

sêmen sexado (2,1 milhões de espermatozóides por palheta) às 36, 48 ou 60 horas 

após a remoção do dispositivo intravaginal de P4. Sêmen de um único touro da raça 

Angus (Bos taurus) foi utilizado para inseminar todas as vacas. O intervalo entre a 

IATF e a ovulação das vacas sincronizadas foi determinado e análise realizada para 

comparar as taxas de concepção para IATF realizada em vários intervalos antes da 

ovulação, usando como parâmetro 12 horas de intervalos entre as IA.  
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5.3.2 Experimento 2 
 
 

Os animais foram divididos em dois lotes experimentais (IATF ou Observação 

de estro) de acordo com o resultado do programa de IATF previamente realizado no 

experimento 1. As fêmeas do grupo observação de estro foram monitoradas duas 

vezes ao dia, manhã e tarde com sessões de observação de duas horas por turno, 

as vacas identificadas em estro eram inseminadas 12 horas após, metade com 

sêmen convencional, metade com sêmen sexado. O período de observação de estro 

foi entre os dias 17 e 25 após a IATF. As fêmeas do grupo IATF receberam um 

segundo protocolo durante o período de retorno, sendo que todas as fêmeas foram 

inseminadas em tempo fixo 29 dias após a primeira IATF. Considerou-se como dia 

zero (D0) o dia da IATF do experimento 1. 

Cada animal do grupo IATF recebeu, no dia dezenove (D19), um dispositivo 

intravaginal contendo 1g de progesterona previamente usado (Sincrogest®, Ourofino 

Saúde Animal, São Paulo, Brasil) mantido por oito dias (D27). Depois de adequada 

assepsia da região perineal, tais dispositivos foram inseridos na vagina com o auxílio 

de aplicador comercial. 

No momento da implantação do dispositivo (D19) os animais receberam 0,105 

mg de acetato de buserelina  (Sincroforte®, Ourofino Saúde Animal, São Paulo, 

Brasil) por via intramuscular (IM) profunda usando seringa de 3ml e agulha 40x12. 

No momento da retirada dos dispositivos intravaginais (D27) os animais 

passaram por exames ultrassonográficos pela técnica transretal com auxílio de 

sonda linear de 7,5 MHz (CTS-3300V, SIUI, China) para diagnóstico de gestação, os 

animais que apresentaram uma vesícula embrionária com embrião viável ( presença 

de batimento cardíaco) foram liberados, os animais não gestantes receberam, por 

via intramuscular profunda, dose luteolítica de 0,25mg de cloprostenol sódico 

(Sincrocio®, Ourofino Saúde Animal, São Paulo, Brasil). 

No dia vinte e oito (D28), os animais receberam por via intramuscular 

profunda (IM) 1,0mg de benzoato de estradiol – BE (Sincrodiol®, Ourofino Saúde 

Animal, São Paulo, Brasil) como indutor de ovulação. 

As vacas foram homogeneamente separadas para receberem IATF usando 

sêmen sexado (2,1 milhões de espermatozóides por palheta) ou sêmen 

convencional (20 milhões de espermatozóides por palheta) às 60 horas após a 
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remoção do dispositivo intravaginal de P4. Sêmen de um único touro da raça Angus 

(Bos taurus) foi utilizado para inseminar todas as vacas. 

No experimento 2, a taxa de serviço no grupo observação de estro foi definida 

pelo número de fêmeas que retornaram ao estro, multiplicado por 100 e dividida pelo 

número total de fêmeas do grupo. No grupo IATF a taxa de serviço foi definida pelo 

número de fêmeas inseminadas, multiplicado por 100 e dividido pelo número total de 

fêmeas do grupo. A taxa de concepção para os dois grupos foi definida pelo número 

de fêmeas inseminadas e que ficaram prenhes, multiplicado por 100 e dividido pelo 

número de fêmeas inseminadas. A taxa de prenhez foi definida pelo número de 

fêmeas prenhas, multiplicado por 100 e dividido pelo número total de fêmeas de 

cada grupo, de acordo com o tipo de sêmen utilizado. 

 
 

5.4 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS 

 
 

Os exames ultrassonográficos, foram realizados pela técnica transretal com 

auxílio de sonda linear de 7,5 MHz (CTS-3300V, SIUI, China), tiveram início no D8 

do protocolo de sincronização – isto é, no momento da retirada dos dispositivos 

intravaginais de P4, e foram repetidos em intervalos de 24 horas até o dia 10 (D10) e 

de 12 em 12 horas do D10 até que fosse constatada a ovulação. Os dois ovários 

foram visualizados e os dois maiores folículos em cada ovário foram mensurados 

para acompanhamento da dinâmica de crescimento folicular e determinação do 

diâmetro máximo do folículo ovulatório. O desaparecimento dos folículos ≥ 8 mm 

anteriormente identificados foi considerado como indicativo de ovulação. O horário 

da ovulação foi estabelecido como à hora do exame, no qual foi diagnosticado o 

desaparecimento do folículo dominante (ovulação). 
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5.5 DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO 

 
 
Todas as vacas foram examinadas por ultrassonografia transretal para 

diagnóstico de gestação 27 dias após a IATF, com exceção das que retornaram em 

estro e foram re-inseminadas do grupo observação do estro do experimento 2. A 

detecção de uma vesícula embrionária com embrião viável (presença de batimento 

cardíaco) foi considerada como indicativo de prenhez. A taxa de concepção foi 

definida como o número de fêmeas gestantes aos 27 dias após a IATF, divididas 

pelo número total de fêmeas inseminadas artificialmente em cada tratamento. 

 

 

5.6 PROCESSAMENTO DO SÊMEN E SEXAGEM DOS ESPERMATOZÓIDES 

 

 

Neste estudo foram adotados os procedimentos de acordo com o descrito por 

Tanno (2009). 

 
 

5.6.1 Colheita do sêmen 
 
 
A colheita de sêmen foi realizada com vagina artificial, com auxílio de uma 

vaca como manequim devidamente contida, conforme preconizado pela central de 

coleta. Foi utilizado um touro Bos taurus da raça Angus. Foram realizadas duas 

colheitas de sêmen, com intervalo semanal. 

Após a colheita, o ejaculado foi encaminhado ao laboratório para análise. 

 

 

5.6.2 Avaliações do sêmen in natura 
 
 
O ejaculado foi analisado quanto ao volume, concentração espermática, 

motilidade, vigor e alterações morfológicas. Todo material utilizado na colheita e 
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avaliação do sêmen foi mantido aquecido, na temperatura de 37ºC para evitar o 

choque térmico e alterações das características seminais. 

 

 

5.6.3 Volume 
 

 

O volume foi determinado pela leitura direta do tubo de 15 mL graduado com 

fração de 0,1 mL. 

 

 

5.6.4 Concentração espermática 
 
 
A concentração espermática foi determinada por um contador nuclear 

denominado NucleoCounter® SP-100TM System com software versão 1.21, calibrado 

para o programa DF 401, para o qual diluiu-se 25 µL de sêmen em 10 mL de 

reagente S100 responsável pela lise da membrana celular em tubo de 15 mL. 

Em seguida, foi homogeneizado em um vórtex durante 12 segundos, 

aproximadamente, e uma alíquota foi separada para a leitura em um SP1 - 

CasseteTM – Chemometec. O SP 1 - CasseteTM contendo iodeto de propídio (PI), que 

identifica as células lesadas pelo reagente S100 e realiza a contagem nuclear. 

 

 

5.6.5 Motilidade, vigor e turbilhonamento 
 

 

Uma alíquota de 10µL de in natura foi diluída em 500µL de diluidor à base de 

Tris e gema de ovo pré-aquecido (37°C) para avaliação da motilidade. A motilidade 

foi avaliada em uma gota de 10µL da alíquota diluída colocada entre lâmina e 

lamímula e visualizada em aumento de 100 X sob microscopia de contraste de 

interferência diferencial (DIC). 

Para avaliação do turbilhonamento, uma amostra de 10µL de sêmen fresco foi 

depositada em lâmina pré-aquecida a 37°C e a análise foi efetivada sem lamínula, 
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sob microscopia de contraste de interferência diferencial (DIC) em aumento de 100 

X. O movimento de massas das células foi classificado em escala que variou de 0 

(movimento ausente) a 5 (máximo). 

 
 
5.6.6 Análise da morfologia espermática 

 
 
Para a avaliação das alterações morfológicas, foram adicionados 10µL de 

formol salino tamponado no tubo pré-diluído para a avaliação prévia da motilidade. 

Em seguida, foi realizada a leitura da morfologia em preparação úmida com aumento 

de 1000 X sob microscopia de contraste de interferência diferencial (DIC) 

(OLYMPUS AX70, Olympus True Reserch System Microscoper model AX70, 

Melville, NY), contando 100 células por amostra. As porcentagens das diversas 

alterações morfológicas foram agrupadas e classificadas em defeitos maiores e 

defeitos menores. 

Somente ejaculados com concentração igual a 1000 x 106 espermatozóides 

por mililitros, 60% de motilidade progressiva, vigor maior do que o escore 3 e menos 

de 20% de defeitos foram utilizados no experimento. 

 

 

5.6.7 Sexagem espermática pela técnica de citometria de fluxo. 
 
 
 Após as avaliações do sêmen in natura, o ejaculado foi preparado para 

produzir o sêmen sexado. 

 Para a sexagem dos espermatozóides uma solução estoque de Hoeschst 

33342 foi preparada a 8,89 mM (5 mg/mL) com água nanopura, corante cuja função 

foi penetrar na membrana celular e ligar-se a regiões específicas do DNA, que são 3 

pares de bases ricos em adenina-timina das menores depressões da hélice de DNA 

(GARNER, 2009). O sêmen foi diluído na concentração de 200 x 106 /mL, em TALP 

modificado (meio Tyrode com albumina, lactato e piruvato) em pH de 7,4 visando 

alcançar maior eficiência do corante Hoechst 33342. Após a amostra foi incubada a 

34°C durante 45 minutos protegida dos efeitos da luz. 
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 Em seguida foi adicionado TALP contendo 4% de gema de ovo clarificada e 

0,002% de “food colouring dye” (FD&C#40 Power, Waner Jenkinson Company Inc., 

St Louis, MO, USA), que teve com objetivo diminuir o pH, prevenindo dano celular e, 

também, apagar o H33342 dos espermatozóides com as membranas celulares 

comprometidas (SCHENK et al., 1999; GARNER, 2001; GARNER, 2009), permitindo 

o descarte destas células no momento da separação no citômetro de fluxo. 

 Cada amostra foi filtrada à unidade gravitacional em um filtro de nylon com 

poros de 50µm (CellTricsTM, Partec GmbH, Germany) para a remoção de debris ou 

espermatozóides aglutinados, formando uma solução final de 4 mL com uma 

concentração de 80 x 106 espermatozóides/ mL e mantidas em temperatura à 21°C 

durante a separação espermática no citômetro de fluxo. 

O citômetro de fluxo usado para sexagem foi o MoFlo SX® (Cytomation, Inc.) 

operado a 40 psi. A fluorescência que foi emitida pelas células quando excitadas 

pelo laser VanguardTM, sistema de estado sólido de diode-pumped (Newport 

Corporation, Irvine, CA, USA) passou por dois detectores de fluorescência (PMT), 

localizados a 0° e a 90°, um com a função de orientar corretamente as células e, 

outro para medir o valor da fluorescência. Dependendo da onda emitida, foi dada 

uma carga elétrica na célula, ou seja, o espermatozóide contendo o cromossomo X 

recebeu uma carga negativa, sendo atraído pelo campo positivo e o oposto para os 

espermatozóides contendo cromossomo Y. 

Um diluidor (Sheath Fluid) a base de TRIS (hidroximetil aminometano- TRIS 

197,0 Mm), ácido cítrico monohidratado (55,4 Mm) e frutose (47,5 Mm) foram 

utilizados para formar o fluxo hidrodinâmico onde as células espermáticas 

percorreram. 

As células separadas pelo citômetro de fluxo (MoFlo SX®) foram coletadas em 

tubos cônicos graduados para centrifuga de 50 mL, contendo diluidor sem glicerol, 

denominado de catch (meio TRIS – 2% gema de ovo – Sexing Technologies, 

Navasota, USA) que foi diluído com 16% de água, até atingir o volume de 20 mL. A 

concentração final de um tubo foi de aproximadamente 8,0x105 

espermatozóides/mL, como conseqüência da mistura dos diluidores durante a 

separação, catch e o sheath fluid. 

 Em seguida, foram colocados sob refrigeração a 5°C por um período de 90 

minutos. 

 



MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

54

5.6.8 Criopreservação do sêmen sexado 
 
 

Após a refrigeração, foi adicionado ao sêmen, diluidor TRIS contendo 12% de 

glicerol em duas etapas, com intervalos de 15 minutos (9,5mL cada). O sêmen foi 

levado à centrífuga refrigerada a 5°C, SORVALL® RC-4 (Heareus Sorvall Revco, 

Asheville, NC) a 850 x g durante 20 minutos. 

O sobrenadante foi desprezado e o sedimento formado foi homogeneizado e 

colocado em um único tubo, com uma concentração aproximadamente de 40 x 106 

espermatozóides/mL. Em seguida, foi retirada uma alíquota de 25µL para a 

determinação da concentração através do  NucleoCounter® SP-100TM system NA-

103 (ChemoMetec A/S Gydevang 43, DK-3450 Allerod, Dinamarca), visando a 

adição do restante do diluidor TRIS-gema até atingir concentração final de 9,4 x 106 

de espermatozóides/mL(considera-se em torno de um milhão de espermatozóides 

perdidos durante o envase). 

Logo após a diluição com TRIS-gema de ovo, o sêmen permaneceu protegido 

da luz a temperatura de 5°C durante 3 horas (tempo de equilíbrio) para então, ser 

envasado em palhetas de 0,25mL(IMV®, Aigle, France). As palhetas foram 

congeladas em caixa de isopor contendo 7 cm de altura de nitrogênio a uma 

distância de 4 cm das palhetas durante 20 minutos, sob vapor de nitrogênio liquido. 

Em seguida, as palhetas foram retiradas e imersas em nitrogênio liquido (-196°C). 

Imediatamente, as palhetas foram raqueadas e armazenadas em botijões 

criogênicos para posterior utilização. 

 
 
5.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
 
 A variável binomial taxa de concepção foi analisada utilizando o procedimento 

estatístico GLIMMIX do programa SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). No 

experimento 1, as variáveis explanatórias como o grupo de fêmeas sincronizadas, 

ECC ao início do tratamento de sincronização, momento de inseminação e 

interações foram introduzidas no modelo inicial. Para obtenção do modelo estatístico 

final, as variáveis explanatórias foram removidas por uma eliminação retrógrada de 
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acordo com o critério Back Wald’s quando apresentaram valor de P > 0.10. No 

Experimento 1, o modelo final para análise da taxa de concepção incluiu somente o 

momento da inseminação. No Experimento 2, as variáveis explanatórias grupo de 

fêmeas sincronizadas e tipo de técnica de ressincronização e interações foram 

introduzidas no modelo inicial. O modelo final para análise da taxa de concepção 

incluiu somente a técnica de ressincronização utilizada. No experimento 2, também 

foi analisado a taxa de serviço de acordo com a técnica de ressincronização pelo 

procedimento estatístico GLIMIX do SAS. 

 Uma análise adicional foi realizada para avaliar o efeito do diâmetro do 

folículo dominante 24 horas após a remoção do dispositivo intravaginal, ou seja, no 

momento da administração do indutor de ovulação, sobre o momento da ocorrência 

das ovulações. Para isso, os dados foram analisados utilizando o procedimento GLM 

do programa SAS e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. 

 Para análise do intervalo entre inseminação e ovulação, as informações de 

cada vaca foram agrupadas em um único conjunto de dados para análise estatística. 

Os dados foram analisados por uma regressão logística multivariada, utilizando o 

procedimento LOGISTIC do SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA), utilizando 

novamente o critério de Back Wald’s com valore de P > 0.10 para determinação do 

modelo estatístico final. O modelo final para análise do intervalo entre a inseminação 

e a ovulação sincronizada, incluiu somente o intervalo entre inseminação e a 

ovulação. O valor de risco ajustado (R) e 95% de intervalo de confiança (IC) foram 

gerados durante a regressão logística. Os resultados são apresentados como 

proporções e riscos ajustados (R). 

 Diferenças com P < 0.05 foram consideradas significativas para as variáveis 

explanatórias avaliadas. 
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6 RESULTADOS 
 

 

6.1 TAXA DE OVULAÇÃO 

 
 

No presente estudo a taxa de ovulação após o protocolo de sincronização da 

ovulação foi de 92,0 % (312/339). 

 

 

6.2 DIÂMETRO DO FOLÍCULO OVULATÓRIO 

 

 

O diâmetro do folículo ovulatório foi de 14,7 ± 2,3 mm. As vacas que 

apresentaram ovulações antecipadas (de 48 a 59 horas após a remoção do 

dispositivo; n = 23) apresentaram maiores folículos ovulatórios (14,0 ± 2,2 mm) do 

que as vacas com ovulações tardias (de 73 a 96 horas após a remoção do 

dispositivo; n = 37; 11,4 ± 2,2 mm). As vacas que ovularam 60 a 72 horas após a 

remoção do dispositivo (n = 252) tiveram folículo ovulatório intermediário (13,6 ± 2,1 

mm). Os dados estão apresentados na tabela 1. 

 

 
Tabela 1 - Diâmetro do folículo ovulatório (FO) de acordo com o intervalo entre a retirada do 

dispositivo de progesterona e a ovulação em vacas Nelore inseminadas em tempo 
fixo com sêmen sexado - Colina , SP – Dezembro de 2009 a Março de 2010. 

 
Intervalos (horas) Número de animais Diâmetro do FO (mm) 

48 a 59h 23 14,0± 2,2a 

60 a 72h 252 13,6± 2,1ab 

73 a 96h 37 11,4± 2,2c 

P<0,001 
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6.3 MOMENTO DE OVULAÇÃO 

 

 

O intervalo entre a retirada do dispositivo de progesterona e a ovulação foi de 

71,8 ± 7,7 horas. A distribuição das ovulações após à remoção do dispositivo de 

progesterona foi de: 48 horas (6,73%; 21/312), 60 horas (0,64%; 2/312), 72 horas 

(80,77%; 252/312), 84 horas (11,22%; 35/312) e 96 horas (0,64%; 2/312). Estes 

dados estão apresentados no gráfico 1. O momento da ovulação foi influenciado 

pelo diâmetro do folículo dominante 24 horas após a retirada do dispositivo de 

progesterona (momento da aplicação do BE), onde os folículos maiores (14,0± 

2,2mm) ovularam antecipadamente e os menores (11,4± 2,2mm) tardiamente (P < 

0,001), como descrito na tabela 1. 

 

 

 
Gráfico 1 – Freqüência de ovulação após a retirada do dispositivo intravaginal de 

progesterona em vacas Nelore lactantes (n=312) 
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6.4 TAXA DE CONCEPÇÃO DE ACORDO COM O HORÁRIO DA IATF APÓS À 

RETIRADA DO DISPOSITIVO DE PROGESTERONA 

 
 
 A taxa de concepção foi maior (P < 0,001) quando a IATF foi realizada mais 

tardiamente em relação à retirada do dispositivo intravaginal de progesterona. As 

taxas de concepção em relação ao intervalo entre a retirada do dispositivo e a IATF 

foram: 36 horas (5,8%; 5/86)c; 48 horas (20,8%; 27/130)b; e 60 horas (30,9%; 

38/123) a. Os dados estão apresentados no gráfico 2. 

 

 

 
Gráfico 2 – Taxa de concepção conforme o intervalo entre a retirada do dispositivo de 

progesterona e a IATF em vacas Nelore inseminadas com sêmen sexado 
 

 

 

 

 

 

(5/86) (38/123) (27/130)

a 

c 

b
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6.5 TAXA DE CONCEPÇÃO DE ACORDO COM O INTERVALO ENTRE A IATF E A 

OVULAÇÃO  

 
 
 A taxa de concepção, considerando o intervalo entre a IATF e a ovulação, foi 

maior quando a inseminação foi realizada próxima ao momento da ovulação (0 a 12 

horas antes da ovulação = 37,9%; 35/95) quando comparada às inseminações 

realizadas entre 12,1 a 24 horas antes da ovulação (19,4%; 21/108; P = 0,05) e 

acima de 24 horas antes da ovulação (5,8%; 5/87; P = 0,001). No entanto, não foram 

encontradas diferenças (P = 0,95) desse grupo, (IATF de 0 a 12 horas antes da 

ovulação) com o grupo recentemente ovuladas (36,4%; 8/22; gráfico 3). 

  Vacas inseminadas próximas à ovulação (0 a 12 horas antes da ovulação) 

possuem 2,34 vezes (P < 0,01) mais chances de se tornarem gestantes após a IATF 

do que vacas inseminadas 12,1 a 24 horas antes da ovulação. Entretanto, fêmeas 

inseminadas com intervalo entre a inseminação e a ovulação (>24horas) apresentam 

menor risco de se tornarem gestantes (P = 0,009) quando comparadas as fêmeas 

inseminadas 12 a 24 horas antes da ovulação sincronizada. (Tabela 2). 

 

 
Tabela 2 – Risco de concepção conforme o intervalo entre a IATF e a ovulação em vacas 

Nelore inseminadas com sêmen sexado - Colina, SP – Dezembro de 2009 a 
Março de 2010 

 
Intervalos IATF/ Ovulação ( Horas) Concepção (%) OR (95%CI)1 P 

Ovuladas 36,4% (8/22)ab 1,80 0,27 

>0 a 12 horas 37,9% (36/95)a 2,34 0,01 

12,1 a 24 horas 19,4% (21/108)b Referência2  

>24 horas 5,8% (5/87)c 0,24 0,009 

Referência2 = 1, 00 
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Gráfico 3 – Taxa de concepção conforme o intervalo entre a IATF e a ovulação em vacas 

Nelore inseminadas com sêmen sexado 
 

 

6.6 TAXA DE SERVIÇO, CONCEPÇÃO E PRENHEZ NOS GRUPOS SUBMETIDOS 

À OBSERVAÇÃO DE ESTRO SEGUIDO DE IA OU RESSINCRONIZADOS E 

INSEMINADOS EM TEMPO FIXO APÓS A PRIMEIRA IATF 

 
 
 Não houve interação entre sêmen (sexado e convencional) e tratamento 

(observação de estro seguido de IA ou IATF). Desta forma os resultados foram 

apresentados conjuntamente. 

A taxa de serviço entre 17 e 25 dias após a primeira IATF para os animais 

ressincronizados foi de 100% (88/88), sendo superior (P < 0,001) aos animais 

submetidos à detecção de estro (63,5%; 61/96). A taxa de concepção no grupo 

observação estro foi de 41% (25/61), maior (P < 0,001) que no grupo IATF (11,4%; 

10/88). A taxa de prenhez no grupo observação de estro foi de 26% (25/96), superior 

(P < 0,001) a do grupo IATF, que foi de 11,4% (10/88; Gráfico 4). 
 

(8/22) (5/87) (21/108) (36/95) 

ab 
a 

b 

c 
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Gráfico 4 - Taxa de serviço, concepção e prenhez na ressincronização nos grupos IATF e 

observação de estro (P< 0,001) 
 
 
6.7 TAXA DE SERVIÇO, CONCEPÇÃO E PRENHEZ À RESSINCRONIZAÇÃO NOS 

GRUPOS IATF E OBSERVAÇÃO DE ESTRO DE ACORDO COM O TIPO DE 

SÊMEN (CONVENCIONAL OU SEXADO) 

 
 
 A taxa de serviço no grupo IATF foi de 100% para os animais inseminados 

com sêmen sexado (41/41) e convencional (47/47). Para o grupo submetido à 

observação de estro, verificaram-se taxas de serviço de 64,58% (31/48) e 62,5% 

(30/48) para os animais inseminados com sêmen sexado e convencional, 

respectivamente. A taxa de concepção e prenhez para os animais inseminados em 

tempo fixo foram de 7,3% (3/41) para o sêmen sexado e de 14,9 % (7/47) para o 

sêmen convencional. As taxas de concepção e prenhez para o grupo submetido à 

observação de estro com sêmen sexado foram de 38,7% (12/31) e 25% (12/48) e 

para o sêmen convencional foram de 43,3% (13/30) e 27,08% (13/48), 

respectivamente (Tabela 3 e Gráfico 5). 

 

(88/88) (10/88) (10/88) (61/96)   (25/61) (25/96) 

a 

a 

a 

b 

b b 
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Tabela 3 - Taxa de serviço, concepção e prenhez na ressincronização nos grupos IATF e 
observação de estro de acordo com o tipo de sêmen utilizado (convencional ou 
sexado) em vacas Nelore - Colina, SP – Dezembro de 2009 a Março de 2010 

 
 Grupo IATF Grupo Obs. Estro 

 Tipo de sêmen 

 Convencional Sexado Convencional Sexado 

Taxa de serviço 100% (47/47) 100% (41/41) 62,5% (30/48) 64,58% (31/48) 

Taxa de concepção 14,9% (7/47) 7,3% (3/41) 43,3% (13/30) 38,7% (12/31) 

Taxa de prenhez 14,9% (7/47) 7,3% (3/41) 27,08% (13/48) 25% (12/48) 

 
 

 
Gráfico 5 – Taxa de serviço, concepção e prenhez na ressincronização nos grupos IATF e 

observação de estro de acordo com o tipo de sêmen utilizado (convencional ou 
sexado) 

 
 

IATF (ressinc) Observação de estro 

Taxa de serviço 
Grupo = (P<0,001) 
Sêmen = (P=0,216) 
Grupo*Sêmen (P = 0,515) 
 

Taxa de concepção 
Grupo = (P<0,001) 
Sêmen = (P=0,216) 
Grupo*Sêmen (P = 0,515) 
 

Taxa de prenhez 
Grupo = (P<0,001) 
Sêmen = (P=0,216) 
Grupo*Sêmen (P = 0,515) 
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7 DISCUSSÃO 
 
 

A taxa de concepção foi maior nas vacas com intervalo inseminação-ovulação 

menor (0 a 12 horas) confirmando a hipótese inicial deste estudo. No entanto, não 

se verificou diferença (P = 0,95) na taxa de concepção entre as vacas inseminadas 0 

a 12 horas antes da ovulação e as recentemente ovuladas.  

 A taxa de ovulação dos animais do experimento e o intervalo entre a retirada 

do dispositivo de P4 e a ovulação foram de 92,0% e 71,8 ± 7,7 horas, 

respectivamente. A alta taxa de ovulação neste estudo pode estar relacionado ao 

fato de os animais estarem em condição corporal acima de 3, bem manejados e com 

alta disponibilidade de forragem. Dados de literatura relatam que a taxa de ovulação 

em vacas Nelore submetidas à IATF varia de 64,3% (SALES et al., 2008) a 93,3% 

(CREPALDI et al., 2008) e está relacionada a condição corporal (SALES et al., 

2009). Meneghetti et al. (2009) encontraram taxa de ovulação de 90,9% em vacas 

Nelore com condição corporal 3 e de 91,1% e 91,5% em vacas com condição 

corporal 3,5 e 4, respectivamente. Outros estudos recentes (PERES et al., 2009; SÁ 

FILHO et al., 2010b) encontraram resultados similares. No entanto, vacas com baixa 

condição corporal apresentam baixa taxa de ovulação após o protocolo para IATF 

com P4 e BE (SÁ FILHO et al., 2009). 

Na presente investigação, o intervalo entre a retirada do dispositivo de P4 e a 

ovulação foi de 71,8 ± 7,7 horas. Estudos anteriores relataram resultados similares 

ocorrendo entre 69 e 76 horas em novilhas (CARVALHO et al., 2008) e em vacas de 

corte (CUTAIA et al., 2001; SÁ FILHO et al., 2010a) com ovulação em média 72 

horas após a retirada do dispositivo de progesterona. Neste estudo houve baixa 

dispersão das ovulações, pois 80,77% das vacas ovularam com 72 horas da retirada 

do dispositivo de P4. A utilização de protocolos que proporcionam uma ovulação 

sincronizada é uma condição importante na eficiência de programas de inseminação 

artificial, utilizando sêmen sexado (BARUSELLI et al., 2007b), pois a possibilidade 

de diminuir a variação do momento de ovulação permite a realização da IA em um 

momento satisfatório favorecendo a fertilização em protocolos de IATF que utilizam 

sêmen sexado. 

Neste estudo foi administrado eCG  no momento da retirada do dispositivo de 

progesterona. Estudos anteriores relataram que o emprego de eCG no momento da 
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retirada de implantes auriculares de norgestomet e de dispositivos intravaginais de 

progesterona aumentam as taxas de ovulação e concepção em vacas de corte, 

principalmente em animais em anestro, com baixa condição corporal e no período 

pós parto recente (MARQUES et al., 2003; BARUSELLI et al., 2004b; SÁ FILHO et 

al., 2010a). Em dois recentes estudos, Souza et al. (2009) e Sá Filho et al. (2010b) 

observaram que o tratamento com eCG no momento da retirada do dispositivo de 

progesterona não interferiu no intervalo entre a retirada da fonte de P4 e a ovulação. 

  O diâmetro médio do folículo ovulatório, foi de 14,7 ± 2,3 mm, superior ao 

observado em outros estudos prévios (REIS et al., 2004; AYRES et al., 2008; 

CREPALDI , 2009). O diâmetro do folículo ovulatório influenciou o momento das 

ovulações, nos quais folículos maiores ovularam precocemente (48 a 59 horas após 

a retirada do dispositivo de P4) em relação aos folículos menores que ovularam mais 

tardiamente (73 a 96 horas após retirada de P4). Em um recente estudo (SÁ FILHO 

et al., 2009) relataram que o diâmetro do folículo ovulatório afetou positivamente a 

taxa de ovulação, resultado semelhante ao encontrado por Meneghetti et al. (2009), 

possivelmente pelo aumento da capacidade ovulatória dos folículos. Sá filho et al. 

(2010a) ao associarem o tamanho do folículo ovulatório com a probabilidade de 

ovulação em vacas Nelore submetidas a protocolos de IATF com P4 e BE, 

encontraram que folículos com diâmetro entre 11,1mm e 14,4mm no momento da 

IATF apresentam 95,8% de probabilidade de ovulação. Gimenes et al. (2008) 

correlacionaram o diâmetro do folículo ovulatório no momento do tratamento com 

LH, a taxa de ovulação, folículos entre 7 – 8,4mm; 8,5mm - 10mm e > 10mm 

apresentaram capacidade ovulatória de 33%, 80% e 90%, respectivamente. 

A taxa de prenhez, neste estudo, foi maior (P < 0.001) nas vacas inseminadas 

60 horas após a retirada do dispositivo intravaginal de P4, quando comparada a 

vacas inseminadas 48 e 36 horas após a retirada de P4. Os resultados corroboram 

com dois estudos recentes que avaliaram o efeito do momento da inseminação em 

tempo fixo (54 vs. 60 horas após a retirada do dispositivo de P4) em novilhas Jérsey 

(CREPALDI et al., 2009) e em vacas Nelore lactantes (SOUZA et al., 2008). O atraso 

de 6 horas na realização da IATF com sêmen sexado aumentou a taxa de 

concepção em novilhas (54h = 16,2%; 60h = 31,4%) e em vacas Nelore (54h = 

37,4%; 60h = 46,4%), No entanto, não houve efeito do atraso da IA na prenhez, 

quando da utilização do sêmen convencional nestes experimentos. O atraso no 

horário das inseminações, usando protocolos de sincronização de estro e ovulação 
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com utilização de sêmen sexado, tem aumentado as taxas de prenhez. Em novilhas 

leiteiras, inseminadas com sêmen sexado, maiores taxas de prenhez foram obtidas 

quando a IA foi realizada 67 a 68 horas, em comparação a IA realizadas 55 a 56 

horas após a retirada do dispositivo de P4 (SHENK et al., 2009). 

A possível influência de fatores ligados ao sêmen, em relação aos intervalos 

da IA para ovulação, nas taxas de concepção deve ser considerada. O efeito do 

horário da inseminação em relação à concepção, provavelmente é mais pronunciado 

no sêmen sexado (CREPALDI et al., 2009) ou em sêmen de baixa qualidade 

(HAWK, 1987). Uma possível explicação a este fato é que os danos causados aos 

espermatozóides no processo de sexagem resultem em menor viabilidade funcional 

no trato genital feminino (SCHENK et al., 1999). 

A sexagem de espermatozóides expõe à suscetibilidade dos gametas ao 

corante Hoescht 33342, à exposição ao laser UV, às diluições elevadas, pressão 

elevada, resistência a mudança na composição dos meios diluidores e injúria 

mecânica (GARNER, 2006). No entanto, as lesões mais pronunciadas ao sêmen no 

processo de sexagem, provavelmente estão ligadas a forças mecânicas associadas 

ao processo (GARNER; SUH, 2002) e a menor motilidade pós descongelamento 

(BODMER et al., 2005). Tanno (2009) ao avaliar as alterações morfo-funcionais do 

sêmen bovino submetido à sexagem através da citometria de fluxo, concluiu que o 

sêmen de taurinos apresenta maior comprometimento do que os de zebuínos. O 

sêmen sexado oriundo de taurinos apresentou maior peroxidação lipídica nos 

espermatozóides com membrana íntegra e fatores indicativos de capacitação 

espermática. 

Além disto, a concentração de espermatozóides é menor no sêmen sexado, o 

que pode diminuir a taxa de prenhez (SCHENCK et al., 1999). O número de 

espermatozóides no momento da fertilização aumenta a qualidade embrionária 

(SAACKE, 2008) e o risco de prenhez (FRIJTERS et al., 2009). Bodmer et al. (2005) 

verificaram que dose inseminante de 2 x 106 espermatozóides por palheta apresenta 

redução de 30% nas taxas de prenhez de vacas, tanto com sêmen sexado quanto 

com sêmen convencional, demonstrando que o número de espermatozóides é mais 

importante para a concepção nesta categoria do que o tipo de sêmen utilizado. Em 

um recente estudo, Frijters et al. (2009) ao avaliarem os efeitos da baixa dose 

inseminante por palheta de sêmen convencional e sexado concluíram que 2/3 do 

decréscimo da fertilidade se deve à baixa dose inseminante e 1/3 às injúrias sofridas 
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vacas recentemente ovuladas, possivelmente pelo fato do sêmen sexado necessitar 

de menor tempo para a capacitação (LU et al., 2004) e estar disponível para 

fertilização mais rapidamente. No entanto, o efeito mais pronunciado do processo de 

sexagem no sêmen é a eliminação dos espermatozóides menos competentes, 

garantindo rapidamente a formação de reservatórios espermáticos de qualidade no 

trato genital feminino (SAACKE, 2008). Em relação a este resultado, deve-se 

considerar o reduzido número de animais nessa categoria de intervalo e a 

consolidação científica da maior viabilidade funcional do ovócito 6 a 10 horas após a 

ovulação (BRACKETT et al., 1980) com o envelhecimento do ovócito 

comprometendo a fertilização e qualidade embrionária (FRIJTERS et al., 2009). 

Os valores absolutos de prenhez encontrados neste estudo podem ter sido 

influenciados pelo touro utilizado e fatores relacionados ao sêmen, pois somente um 

touro Angus foi utilizado nas inseminações e alguns touros apresentam maior 

sensibilidade na queda da qualidade espermática em resposta ao processo de 

sexagem (SEIDEL; SCHENCK, 2008; BORCHERSEN; PEACOCK, 2009). 

Experimentos de campo realizados em novilhas leiteiras identificaram diferenças 

entre touros na qualidade do sêmen sexado. Baixa fertilidade específica de efeito 

touro foram observadas, indicando que o sêmen de certos touros toleram melhor o 

stress do processo de sexagem do que de outros (SEIDEL; SCHENK, 2002). 

Resultados similares foram encontrados por Borchersen e Peacock (2009) ao 

avaliarem a taxa de concepção do sêmen sexado e convencional de mesmos touros 

em fazendas comerciais leiteiras da Dinamarca, onde concluíram que existe uma 

diferença de 10 a 20% de queda de fertilidade entre touros. A variação na fertilidade 

dos touros é um importante fator para a inconsistência nas taxas de concepção, 

principalmente quando da utilização de sêmen sexado em programas de IATF. 

A sincronização do estro após a primeira IA (ressincronização) pode ser uma 

alternativa para controlar a variação dos intervalos de retorno ao estro e incrementar 

o desempenho reprodutivo (EAGLES et al., 2001; McDOUGALL; LOEFFLER, 2004). 

Vacas que não concebem ao primeiro serviço necessitam ser re-inseminadas 

rapidamente para manter a eficiência reprodutiva (STEVENSON et al., 2003). No 

presente estudo, apesar da taxa de serviço ser maior nos animais ressincronizados 

(100% IATF vs 63,5% observação de estro) a taxa de serviço no grupo observação 

de estro foi relativamente satisfatória, provavelmente pela elevada taxa de 

ciclicidade do rebanho e eficiente detecção dos estros. Bartolome et al. (2009) 
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verificaram taxa de serviço de 49,2% em vacas leiteiras, com observação de estro 

de 30 dias a partir da primeira IA.  

Os resultados da taxa de serviço do grupo IATF deste estudo, está de acordo 

com estudos anteriores, onde os mesmos relataram que o implante de progesterona 

por sete a oito dias a partir do 14º ou 21º dia aumenta o número de vacas não 

prenhes re-inseminadas (GALVÃO et al., 2007; CAVALIERI et al., 2008; 

BARTOLOME et al., 2009). 

A hipótese de que vacas Nelore re-inseminadas em tempo fixo após a 

primeira IA teriam melhores taxas de prenhez quando comparadas a vacas 

inseminadas com observação de estro não foi confirmada, pois o grupo observação 

de estro, apesar da menor taxa de serviço apresentou maior taxa de concepção e 

prenhez.  

No presente estudo a inserção do dispositivo de progesterona aconteceu no 

dia dezenove (D19), sendo aplicado nesse instante 0,105mg de acetato de 

buserelina. Segundo Fricke et al. (2003) começando o protocolo Ovsynch no dia 

dezenove após a primeira IA reduz-se as taxas de prenhez em comparação ao início 

nos dia vinte e seis ou trinta e três em vacas leiteiras. Em um estudo subseqüente, 

melhores taxas de prenhez foram reportadas quando se iniciou o protocolo no dia 

trinta e três em comparação ao dia vinte e seis (STERRY et al., 2006) provavelmente 

por mais vacas estarem em um período apropriado do ciclo estral quando o GnRH 

foi administrado. Chenault et al. (2003) relataram uma diminuição de 4% nas taxas 

de prenhez quando da utilização de CIDR entre os dia quatorze e vinte e hum em 

programas de ressincronização. Bartolome et al. (2009) encontraram 25,3% e 22,7% 

de taxa de prenhez, respectivamente para os grupos controle (observação de estro) 

e ressincronização em vacas leiteiras.  

Uma possível explicação para a taxa de prenhez diminuída no grupo IATF do 

presente estudo, pode ter sido o desenvolvimento de folículos persistentes, o que 

diminui a fertilidade subseqüente, fato corroborado por Sávio et al. (1993b) ou a 

inadequada resposta a aplicação do GnRH no dia dezenove após a primeira IA. Em 

um estudo anterior (BARTOLOME et al., 2005) relataram aceitáveis taxas de 

prenhez (25%) em vacas leiteiras quando se iniciou o protocolo Ovsynch ou 

heatsynch no dia vinte e três após a primeira IA. 

As vacas do grupo observação de estro tiveram taxa de prenhez de 43,3% 

quando da utilização de sêmen convencional e de 38,7% com utilização de sêmen 
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sexado, portanto, 10,62% menor, estes resultados são consistentes com estudos 

prévios (SEIDEL; SCHENK, 2008; BORCHENSEN; PEACOCK, 2009). No grupo 

IATF a taxa de prenhez utilizando sêmen convencional foi de 14,9% e de 7,3% com 

utilização de sêmen sexado, portanto, 51% menor. Neste caso, possivelmente o 

protocolo utilizado falhou em sincronizar a ovulação, necessitando de maiores 

investigações na ressincronização de vacas Nelore lactantes utilizando sêmen 

sexado. 
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8 CONCLUSÃO 
 
 

A hipótese do presente estudo foi parcialmente aceita. Vacas Nelore lactantes 

inseminadas em tempo fixo com sêmen sexado tiveram melhores taxas de prenhez 

quando o intervalo entre a inseminação e a ovulação foi reduzido. No entanto, 

quando se utilizou a ressincronização as vacas inseminadas em tempo fixo 

apresentaram menor taxa de prenhez que as vacas inseminadas após detecção do 

estro. 

 

Dentro dos objetivos propostos, é possível concluir que: 

 

• A taxa de concepção à IATF aumenta conforme reduziu o intervalo entre a 

inseminação e a ovulação. 

 

• A taxa de concepção aumentou, quando a IATF foi realizada mais 

tardiamente em relação à retirada do dispositivo intravaginal de progesterona. 

 

• A taxa de prenhez das vacas inseminadas após a detecção de estro é maior 

do que as submetidas à IATF para ressincronização tanto com sêmen sexado 

quanto com sêmen convencional. 
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