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RESUMO
TEIXEIRA, A. A. Impacto da inseminação artificial em tempo fixo na eficiência
reprodutiva de vacas de leite de alta produção. [Impact of fixed time artificial insemination
on reproductive efficiency of high-producing dairy cows]. 2010. 69 f. Dissertação (Mestrado
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2010.
O presente experimento foi realizado com o objetivo de avaliar o impacto da inseminação
artificial em tempo fixo (IATF) na eficiência reprodutiva de vacas de leite de alta produção
inseminadas no período pós-parto. Vacas Holandesas com média de 50 dias pós-parto foram
distribuídas homogeneamente em um de dois grupos experimentais, levando em consideração a
presença ou ausência de corpo lúteo (CL), o escore de condição corporal e a produção de leite.
No grupo Controle (G-Controle; n = 490), as vacas foram submetidas à observação do
comportamento de aceitação de monta (duas vezes ao dia por uma hora) e inseminadas 12
horas após a primeira detecção. No grupo IATF (G-IATF; n = 495), as vacas receberam um
implante auricular de norgestomet, mantido por oito dias, e 2 mg de benzoato de estradiol IM
no dia 0 (D0; dia aleatório do ciclo estral). No momento da retirada do implante (D8) foram
administrados 150 µg de prostaglandina F2α, 400 UI de gonadotrofina coriônica eqüina e 1
mg de cipionato de estradiol. A IATF foi realizada de 54 a 56 h após a retirada do implante
auricular, concomitante à administração de 100 µg de gonadorelina. Após a IATF, as vacas
foram submetidas à observação de cio com subseqüente inseminação, seguindo os mesmos
critérios descritos para o G-Controle. Amostras de sangue foram colhidas de um subgrupo de
animais (G-Controle, n = 50; G-IATF, n = 58) 5 e 11 dias após a primeira inseminação
artificial (IA) para dosagem de progesterona (P4) circulante. Todos os animais foram
mantidos no experimento até a terceira IA ou 150 dias após o parto e os tratamentos foram
realizados no inverno e no verão. O diagnóstico de gestação foi realizado aos 30 dias pós-IA
por ultrassonografia e aos 60 dias pós-IA por palpação transretal. Os dados binomiais foram
analisados por regressão logística utilizando o PROC GLIMMIX e as variáveis contínuas por
ANOVA utilizando PROC GLM do SAS. Não se verificou interação entre estação do ano e
tratamento na análise das taxas de concepção, perda gestacional, intervalo entre IAs, intervalo
parto-concepção (IPC) e taxa de prenhez aos 150 dias pós-parto. Os resultados são indicativos
de que não existem diferenças nas taxas de concepção entre os diferentes grupos após as IAs
(primeira, segunda e terceira). A perda gestacional relativa à primeira IA foi maior nas vacas
do G-IATF. Os intervalos parto-primeira IA, parto-segunda IA e parto-concepção foram
inferiores para as vacas do G-IATF. Entretanto, o intervalo entre a primeira e a segunda IA foi

maior para o G-IATF. Não houve diferença na taxa de prenhez aos 150 dias entre os grupos.
Ainda, a taxa de serviço (TS) nos primeiros 21 dias após o período voluntário de espera
(PVE) foi maior para o grupo IATF. Entretanto, a TS entre 21 e 42 dias após o PVE foi maior
para o G-Controle. As concentrações circulantes de P4 não diferiram entre os grupos e as
estações do ano. Concluiu-se que o emprego da IATF 60 dias pós-parto foi eficiente para
diminuir o IPC. Contudo, a porcentagem de vacas prenhes aos 150 pós-parto foi semelhante
entre os dois tratamentos (Controle e IATF).
Palavras-chave: Vacas Holandesas. IATF. Eficiência reprodutiva. Sincronização. Perda
gestacional.

ABSTRACT
TEIXEIRA, A. A. Impact of fixed time artificial insemination on reproductive efficiency
of high-producing dairy cows. [Impacto da inseminação artificial em tempo fixo na
eficiência reprodutiva de vacas de leite de alta produção]. 2010. 69 f. Dissertação (Mestrado
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2010.
The aim of the present study was evaluate the impact of fixed-time artificial insemination
(FTAI) on reproductive efficiency of high-producing dairy cows inseminated during the
postpartum period. Holstein cows with average 50 days in milk were allocated to one of two
groups considering the presence or absence of corpus luteum (CL), body condition score and
milk production. On Control group (Control-G; n = 490), the cows were submitted to estrus
detection twice per day for one h and were inseminated 12 hours after the first detection. On
FTAI group (FTAI-G; n = 495), the cows received a norgestomet ear implant (kept for eight
days) plus administration of 2 mg of estradiol benzoate i.m. on Day 0 (random day of the
estrous cycle). The implant was removed on Day 8 followed by FTAI 54 to 56 h later and the
administration of 100 µg of gonadorelin. On Day 8, cows received 400 IU eCG, 150 µg of
prostaglandin F2α and 1 mg of estradiol cypionate. After FTAI, cows were submitted to estrus
detection and artificial insemination (AI) 12 h after. Blood samples were collected from a
subset of animals (Control-G, n = 50; FTAI-G, n = 58) on Day 5 and 11 after the first AI to
investigate serum progesterone concentration (P4). All animals were maintained on the
experiment until 150 days post-partum and the treatments were conducted during the winter
and summer. Pregnancy diagnosis was performed by ultrasonography 30 days after AI (Day
30) and by rectal palpation 60 days after AI (Day 60). Binomial data were analyzed by
logistic regression using the PROC GLIMMIX and continuous variables by ANOVA using
PROC GLM of SAS. No interaction was found between season and treatment when
conception rate, pregnancy loss, interval between inseminations, interval from calving to
conception and pregnancy rate 150 post-partum were analysed. The results indicate no
differences on conception rate among both experimental groups after AI (first, second and
third). However, the interval from calving to first and second AI and interval from calving to
conception were lower on FTAI-G. No difference on pregnancy rate 150 days post-partum
was found among groups. Pregnancy loss after first AI was greater on FTAI-G. The interval
from calving to first AI, from calving to second AI and the interval from calving to
conception were shorter on FTAI-G. However, the interval between first and second AI was
longer on FTAI-G. There was no difference on pregnancy rate 150 days post-partum among
treatments. Also, the service rate (SR) 21 days after the voluntary waiting period (VWP) was

greater on FTAI-G compared to Control-G. Conversely, the SR was lower between 21 and 42
days after the VWP on FTAI-G. No difference was found in serum concentration of P4
among treatment groups and season. Thus, the use of FTAI 60 days post-partum was efficient
to anticipate the conception of high-producing dairy cattle by reducing the interval from
calving to conception, but did not increase the pregnancy rate 150 days post-partum.
Keywords: Holstein cows. FTAI. Reproductive efficiency. Synchronization. Pregnancy loss.
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1

INTRODUÇÃO

A eficiência reprodutiva de rebanhos leiteiros está diretamente relacionada ao retorno
da ciclicidade no período pós-parto, ao intervalo entre o parto e a primeira inseminação e ao
intervalo parto-concepção (IPC). Entretanto, o aumento da produção de leite tem sido
associado à redução da eficiência reprodutiva de vacas leiteiras (SARTORI et al., 2002;
WASHBURN et al., 2002; LOPEZ et al., 2004). Alguns estudos são indicativos de que existe
efeito negativo da produção de leite na intensidade e na duração do estro, dificultando a
observação dos sinais comportamentais de cio o que aumenta as falhas de detecção de cio
(HARRISON et al., 1990; LOPEZ et al., 2004; LÓPEZ-GATIUS et al., 2005; YÁNIZ et al.,
2006; CUTULLIC et al., 2009).
Com o intuito de aumentar as taxas de serviço (TS), foram desenvolvidos programas
hormonais de sincronização que utilizam prostaglandina F2α (PGF2α;revisado por ODDE,
1990). Posteriormente, Pursley et al. (1995) desenvolveram um protocolo chamado Ovsynch
que permite a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) com a combinação de PGF2α e
GnRH. Atualmente, os protocolos de IATF empregam dispositivos ou implantes contendo
progesterona ou progestágenos associados a tratamentos com estradiol (E2) para sincronizar a
emergência de uma nova onda de crescimento folicular e posterior ovulação para realização
da IATF (BÓ et al., 1995a). Porém, mesmo com o uso desses protocolos hormonais, as taxas
de concepção (TC) de vacas de leite continuam baixas, principalmente no verão. LópezGatius et al. (2003) verificaram declínio na taxa de concepção de vacas de leite durante o
período de estresse térmico. No inverno, a fertilidade foi preservada, bem como as chances de
desordens reprodutivas. No Brasil, Rodrigues et al. (2007) analisaram as taxas de concepção
de vacas Holandesas em lactação ao longo dos meses do ano. Esses pesquisadores verificaram
que vacas submetidas à inseminação artificial (IA) nos períodos de estresse térmico (Janeiro a
Abril) apresentaram menor eficiência reprodutiva.
Vacas de leite de alta produção têm como característica o elevado consumo de matéria
seca que provoca alterações nos parâmetros metabólicos (WILTBANK et al., 2006). Esse fato
está associado à subfertilidade e pode estar associado às altas taxas de metabolismo dos
esteróides no fígado (SANGSRITAVONG et al., 2002). Como conseqüência, esses animais
apresentam menores níveis circulantes de estradiol e progesterona (P4) quando comparados a
animais não lactantes (SARTORI et al., 2002) e animais de baixa produção (LOPEZ et al.,
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2004). Existem relatos que indicam que a menor concentração de P4 circulante após a
ovulação tem impacto negativo no estabelecimento da gestação (MANN; HARESIGN, 2001).
Sendo assim, uma alternativa para minimizar esse efeito seria induzir o aumento de produção
de progesterona pelo corpo lúteo (CL) após a ovulação para minimizar a elevada taxa de
metabolização desse hormônio pelo fígado em vacas de leite de alta produção. Deste modo,
alguns pesquisadores tem utilizado Gonadtrofina Coriônica eqüina (eCG; 400 UI) na retirada
do dispositivo de progesterona para estimular o crescimento final do folículo e a capacidade
esteroidogênica do CL em vacas de corte (BARUSELLI et al., 2004). Foi verificado que
animais tratados com eCG apresentaram maiores concentrações sanguíneas de P4 no diestro
posterior a IATF. Ainda, diversos estudos relataram aumento na taxa de concepção em vacas
e novilhas de corte que receberam eCG na retirada da fonte de progesterona (BARUSELLI et
al., 2003; SÁ FILHO et al., 2004; PENTEADO et al., 2005), principalmente em animais em
anestro e de baixa condição corporal (BARUSELLI et al., 2004). Em vacas de leite, Souza et
al. (2009) verificaram aumento da concentração circulante de P4 e da taxa de concepção de
vacas Holandesas com menor escore de condição corporal (ECC) tratadas com 400 UI de
eCG na retirada do dispositivo intravaginal de progesterona.
A melhora na eficiência reprodutiva de vacas de leite de alta produção é fundamental
para o sucesso econômico de fazendas comerciais. Propriedades que utilizam a observação
visual de cio podem apresentar baixas taxas de serviço por falhas na detecção do estro. Assim,
a utilização de protocolos de sincronização da ovulação poderia aumentar a taxa de serviço e
antecipar a primeira inseminação artificial no período pós-parto, sem comprometer a taxa de
concepção, proporcionando menor intervalo parto-concepção independentemente da época do
ano.
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2

HIPÓTESES

A utilização do protocolo de sincronização da ovulação para IATF antecipa a primeira
inseminação no período pós-parto sem comprometer a taxa de concepção em vacas de leite de
alta produção. Ainda, o grupo submetido à IATF apresentará menor intervalo parto-concepção
independentemente da época do ano.
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3

OBJETIVOS

O presente estudo teve por objetivos avaliar em vacas Holandesas de alta produção
inseminadas em tempo fixo ou após a observação de cio:
- a taxa de concepção;
- o intervalo parto/inseminação, parto/concepção e a porcentagem de animais prenhes
aos 150 pós parto;
- a concentração de progesterona no diestro subseqüente a IA.
- o efeito da época do ano (verão e inverno) nas variáveis supracitadas.
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4

4.1

REVISÃO DE LITERATURA

FISIOLOGIA DO PÓS-PARTO E EFICIÊNCIA REPRODUTIVA DE VACAS DE
LEITE

Vacas de leite têm a retomada da ciclicidade ao redor de 33,3 ± 2,1 dias após o parto
(WILTBANK et al., 2002). Durante o puerpério, o útero involui e o eixo hipotálamo-hipófiseovários desencadeia a secreção de gonadotrofinas e de hormônios gonadais levando à
emergência de ondas foliculares e consequentemente à primeira ovulação. Em puerpérios
normais, esses eventos acontecem em até seis semanas e, 90% das vacas têm a primeira
ovulação nesse período (PETER; BOSU, 1986). Contudo, atualmente observa-se um aumento
de três semanas no intervalo entre o parto e a primeira ovulação em vacas de leite
(AMBROSE; COLAZO, 2007). Neste sentido, Petersson et al. (2006) verificaram que o
atraso na atividade ovariana é a principal disfunção, ocorrendo em 16% das lactações. As
vacas com essa característica apresentam em média 17 e 22 dias a mais no intervalo entre o
parto e o primeiro serviço e entre o parto e a concepção, respectivamente (PETERSSON et
al., 2006).
O balanço energético negativo (BEN) afeta negativamente a ciclicidade durante as
primeiras semanas após o parto (BUTLER et al., 2003). Nesse período, os requerimentos
nutricionais aumentam rapidamente conforme a produção de leite se eleva e, a maioria das
vacas entra em estado negativo de balanço energético. As vacas com BEN desviam da função
reprodutiva, os nutrientes necessários para adequada ciclicidade (LEROY et al., 2008), e
consequentemente apresentam limitações no número de folículos e no crescimento/diâmetro
do folículo dominante, diminuição na expressão de estro e menores concentrações plasmáticas
de progesterona. Nesses animais, ocorre redução da freqüência de pulsos de LH e supressão
das concentrações plasmáticas de glicose, insulina e fator de crescimento do tipo I (IGF-I), os
quais reduzem a produção de estrógeno pelo folículo dominante (BUTLER, 2000) diminuindo
as taxas de ovulação. Além disso, o atraso entre o parto e a recuperação do balanço energético
apresenta correlação positiva com o intervalo parto-primeira ovulação (ZUREK et al., 1995).
Sendo assim, há evidências indiretas de que a insulina, o IGF-I e a leptina, individualmente ou
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em sinergia, estão envolvidos na estimulação da secreção de GnRH-LH durante a recuperação
do BEN (LIEFERS et al., 2005).
Outra causa de atraso na ciclicidade no período pós-parto são as infecções uterinas
clínicas e subclínicas que comumente impedem a fertilização e a sobrevivência embrionária.
Porém, as infecções uterinas não causam infertilidade somente quando estão instaladas, mas
resultam em subfertilidade após o tratamento clínico. Alguns estudos verificaram que as taxas
de concepção diminuem 20% em vacas tratadas para endometrite e 3% dos animais que
apresentaram a infecção permanecem inférteis (BORSBERRY; DOBSON, 1989; LEBLANC
et al., 2002). Ainda, Fourichon et al. (2000) observaram que vacas com retenção de placenta
tiveram uma taxa de prenhez 16% mais baixa que vacas sem retenção de placenta Assim,
vacas com involução uterina comprometida, apresentam atraso na retomada da atividade
ovariana sendo afetada negativamente pelas respostas inflamatórias (SHELDON; DOBSON,
2004; HERATH et al., 2006; WILLIAMS et al., 2007).
Outro fator importante são as condições anovulatórias que ocorrem nesse período. No
ciclo estral há três pontos críticos responsáveis pelo bloqueio do desenvolvimento folicular e
da ovulação. Geralmente, o anestro está envolvido com a nutrição inadequada, a lactação e a
alta produção. Em casos de desnutrição severa corre o crescimento folicular, porém o folículo
não chega à fase do desvio. Em outro ponto, a desnutrição e a amamentação estão
relacionadas com os folículos que alcançam o desvio, entretanto não atingem o diâmetro
ovulatório. E por último, em vacas de alta produção é comum observar o crescimento de
folículos acima do diâmetro ovulatório e consequentemente a formação dos cistos foliculares
(WILTBANK et al., 2002).
Todos esses fatores que interferem na retomada da ciclicidade no período pós-parto
estão diretamente relacionados com a eficiência reprodutiva e esta se constitui em um dos
fatores que mais influencia no sucesso econômico da fazenda. Para se obter bom desempenho
produtivo e reprodutivo é necessário diminuir o intervalo entre partos (IEP) do rebanho e
antecipar a concepção no maior número de animais. Para conseguir o intervalo entre partos de
um ano, é necessário tornar a vaca gestante com aproximadamente 85 dias após o parto.
Adicionalmente, Esslemont et al. (2001) mostraram que o custo de um dia de uma vaca vazia
é de aproximadamente £1,73 (U$2,49) até £6,52 (U$9,39) dependendo dos gastos com a
produção e o período pós-parto em que o atraso ocorreu. Outro fator que aumenta os prejuízos
econômicos são as perdas gestacionais que vacas de leite de alta produção apresentam.
Thurmond et al. (1990) estimaram que em fazendas leiteiras cada perda gestacional resulta em
prejuízo de U$ 640,00 para o produtor.
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4.2

EXPRESSÃO E DETECÇÃO DE ESTRO

A luteólise provoca a diminuição nas concentrações sangüíneas de P4, e conforme o
folículo dominante cresce, a concentração de estradiol aumenta. Esses eventos são
responsáveis pelo comportamento de cio e pelo pico pré-ovulatório de GnRH/LH
(MOENTER et al., 1990) seguido de ovulação 28 a 32 horas após. Diversos estudos
verificaram que existe alta associação entre a concentração sanguínea de estradiol e as
manifestações comportamentais de cio (ALLRICH et al., 1994; LYIMO et al., 2000). A
expressão do estro é caracterizada por imobilidade durante a monta, comportamento
homossexual, descarga de muco vaginal, mugidos freqüentes, intensa movimentação,
aumento na freqüência de micção, entre outros sinais. Contudo, essas características são
influenciadas por uma série de fatores, entre os principais: idade (DE SILVA et al., 1981),
condições ambientais (WHITE et al., 2002) e fatores sociais como hierarquia. O estresse
(ambiental e manejo) afeta a amplitude e a freqüência dos pulsos de GnRH e LH e provoca
atraso no pico pré-ovulatório de LH, com conseqüente redução na expressão do estro e na
incidência de ovulação (DOBSON; SMITH, 2000). Além disso, a duração e a intensidade do
estro em bovinos leiteiros estão diretamente relacionadas à categoria dos animais (novilha ou
vaca lactante) e ao nível de produção leiteira.
Alguns estudos utilizaram um sistema de radiotelemetria (HeatWatch®) para monitorar
continuamente a aceitação de monta por um período de 24 horas por dia. Nebel et al. (1997)
avaliaram as características de estro de novilhas e vacas lactantes da raça Holandesa e Jersey e
verificaram que as novilhas aceitaram mais montas por estro do que as vacas (Holandesa: 17
vs 7 aceites de monta; Jersey: 30 vs 10 aceites de monta novilhas e vacas, respectivamente).
Além disso, as novilhas apresentaram maior duração de estro (Holandesa: 11 vs 7 horas;
Jersey: 14 vs 8 horas novilhas e vacas, respectivamente). Ainda, foi observado que vacas
multíparas, tanto da raça Holandesa quanto da Jersey, aceitaram mais montas por estro no
inverno do que no verão (Holandesa: 9 vs 4,5; Jersey: 12 vs 5 inverno e verão,
respectivamente). Adicionalmente, Lopez et al. (2004) avaliaram a duração do estro em vacas
de leite lactantes e relataram que vacas com produção de leite entre 25 e 30 Kg/dia
apresentaram estro com duração de 15 horas, enquanto que, animais com produção entre 50 e
55kg/dia apresentaram cio por apenas 3 horas. Nesse mesmo estudo, eles verificaram que as
vacas de alta produção ovularam folículos maiores, porém apresentaram menores
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concentrações circulantes de 17β-estradiol provavelmente devido ao alto metabolismo de
estrógenos em vacas de leite de alta produção. Essa categoria animal requer plano nutricional
contínuo para suprir necessidades de produção e esse fato eleva o fluxo sanguíneo hepático
aumentando a taxa de metabolismo de esteróides (SANGSRITAVONG et al., 2002).
Os fatores que interferem na expressão do cio contribuem para as falhas na sua
detecção sendo esta, a principal causa da menor eficiência reprodutiva de rebanhos de alta
produção. Estima-se que a taxa de detecção de cio em vacas de leite é menor que 50%
(SENGER, 1994) contribuindo diretamente para o aumento no IPC, no IEP e na diminuição
das taxas de prenhez (LARSON et al., 1992) de rebanhos leiteiros. Harrison et al. (1989)
relataram aumento no intervalo entre o parto e a demonstração do primeiro estro (76,9 ± 7,5
dias vs 46,8 ± 4,6 dias) em vacas em lactação com maior produção comparada as vacas de
menor produção, respectivamente. Em contraste, Van Eerdenburg et al. (2002) não observou
relação entre produção de leite (~7800 kg por 305 dias) e comportamento de estro de vacas
Holandesas (n=64).
Assim, com intuito de minimizar a baixa eficiência reprodutiva de vacas de leite de
alta produção devido aos problemas que interferem na observação de cio, diversos
tratamentos hormonais têm sido empregados para controlar o desenvolvimento folicular, a
regressão do CL e a ovulação sem a necessidade de detecção de estro.

4.3

CONTROLE FARMACOLÓGICO DO CICLO ESTRAL DE FÊMEAS BOVINAS

Um grande avanço no manejo reprodutivo que permitiu melhorar as taxas de prenhez
foi o desenvolvimento de programas de inseminação artificial em tempo fixo (IATF). A IATF
tem com base sistemas de controle do desenvolvimento de folículos ovarianos, indução da
ovulação e formação de corpo lúteo (CL) capaz de manter a prenhez sem a necessidade da
detecção de estro e maximizando a taxa de serviço. As estratégias para controlar a ovulação
consistem em provocar a luteólise com PGF2α, inibir a ovulação com progesterona, induzir a
emergência da onda folicular e o desenvolvimento de um folículo dominante e sincronizar a
ovulação.
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4.3.1

Tratamento com PGF2α para indução de cio

A prostaglandina é uma substância luteolítica empregada em rebanhos bovinos para
induzir a regressão do corpo lúteo (CL) e consequentemente um estro fértil de 3 a 5 dias após
o tratamento (INSKEEP, 1973). A PGF2α e seus análogos têm sido empregados para induzir
ou sincronizar o cio e são utilizados unicamente ou em associação com outros hormônios (XU
et al., 1997; DISKIN et al., 2002; TAPONEN et al., 2002; THATCHER et al., 2002; YANIZ
et al., 2004).
Os tratamentos que visam a sincronização de estro utilizando prostaglandinas
baseiam-se no controle da fase progesterônica do ciclo estral. O sucesso do tratamento
dependente da presença de um CL, já que a ação da luteolisina é provocar a regressão
morfológica e funcional dessa estrutura (RATHBONE et al., 2001) e consequentemente a
queda dos níveis endógenos de progesterona. Porém, a resposta à administração de PGF2α é
influenciada pela maturidade do CL. O CL maduro possui um sistema de retroalimentação
positiva que resulta na produção intraluteínica de prostaglandina possibilitando a continuidade
do processo luteolítico iniciado por uma única aplicação exógena de PGF2α (WILTBANK,
1997; OKUDA et al., 2002). Tratamentos realizados até o dia 5 do ciclo estral (CL não
maduro) não induzem efetivamente a luteólise (REFSAL; SEGUIN, 1980; PARFET et al.,
1989).
Após a luteólise, o estro e a ovulação são distribuídos ao longo de seis dias e são
influenciados não apenas pela responsividade do CL, mas também pelo estágio de
desenvolvimento do folículo dominante (KASTELIC; GINTHER, 1991). Kastelic, Knopf e
Ginther (1990) constataram que, quando o tratamento com PGF2α é realizado no quinto dia
do ciclo estral - momento em que o folículo dominante da primeira onda ainda está em fase de
crescimento - o intervalo entre a aplicação e a ovulação é de 3 dias. No entanto, se o
tratamento é realizado no décimo segundo dia do ciclo estral - quando o folículo dominante da
segunda onda encontra-se no início da fase de crescimento - a ovulação ocorre 4,5 dias após a
aplicação. As fêmeas bovinas tratadas no oitavo dia do ciclo estral freqüentemente apresentam
ovulação do folículo dominante da primeira onda folicular 2 dias após a aplicação de PGF2α.
Entretanto, ocasionalmente pode ocorrer a ovulação do segundo folículo dominante seis dias
após o tratamento. Ainda, em estudo realizado por Cairoli et al. (2006), a maioria das vacas
(95%) tratadas com análogo sintético da prostaglandina demonstrou cio entre o terceiro e o
quinto dia após o tratamento, com a maior freqüência ocorrendo no quarto dia (57%).
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Entretanto, Pursley et al. (1997) verificaram que a administração de PGF2α não resultou em
sincronização estro/ovulação eficiente provavelmente devido ao tratamento com o fármaco
em diferentes momentos do desenvolvimento folicular ao longo do ciclo estral (KASTELIC et
al., 1990). Então, devido às variações na resposta ao tratamento com PGF2α foram
desenvolvidos protocolos com duas aplicações seqüenciais, com intervalos de 11 a 14 dias
com o intuito de melhorar a eficiência da sincronização do cio (JACKSON et al., 1979).
Esses dados mostram que o sucesso da administração de PGF2α para sincronização de
cio depende da presença de um CL funcional e que mesmo assim, observa-se que o estro e a
ovulação não são precisamente sincronizados devido às variações do estágio de
desenvolvimento folicular no momento da regressão do corpo lúteo. Assim, torna-se
necessário o emprego de métodos que controlem o desenvolvimento luteínico e folicular para
sincronizar o crescimento dos folículos e a ovulação.

4.3.2

Associação de GnRH e Prostaglandina (Ovsynch) para IATF

A habilidade em controlar o momento da ovulação seguido por desenvolvimento
folicular e regressão do CL permite a inseminação artificial em tempo fixo. Tendo em vista
esses conceitos, Pursley et al. (1995) desenvolveram um protocolo hormonal chamado
Ovsynch que permite a IATF após o uso de uma combinação de tratamentos com GnRH e
PGF2α (GnRH - 7 dias - PGF2α - 2 dias - GnRH - 16 horas - IATF). Esse programa
sincroniza a maturação folicular e a luteólise antes de induzir a ovulação para a inseminação
artificial. Entretanto, observa-se redução na taxa de prenhez quando o protocolo é iniciado em
determinadas fases do ciclo estral (VASCONCELOS et al., 1999; MOREIRA et al., 2000a,b).
As taxas de concepção de vacas submetidas ao Ovsynch são prejudicadas quando o protocolo
é iniciado entre os dias 13 e 17 do ciclo estral devido à luteólise espontânea antes da
administração de PGF2α. Isso provoca dessincronização na maioria das vacas tratadas que
ovulam antes do programado. Da mesma forma, no início do ciclo estral (de 2 a 4 dias), o
folículo dominante recrutado não está suficientemente desenvolvido e capaz de responder a
administração da primeira dose de GnRH. Consequentemente, o folículo dominante no
momento do segundo tratamento com GnRH estará envelhecido e terá expressado a
dominância por cinco ou mais dias sendo considerado subfértil (AUSTIN et al., 1999). Ainda,
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alguns falham em ovular em resposta ao indutor de ovulação (segundo GnRH; MOREIRA et
al., 2000a).
A ovulação no protocolo Ovsynch e momento ideal de inseminar são 28 horas e 16
horas após o segundo tratamento com GnRH, respectivamente. Caso as vacas ovulem mais
tarde, podemos esperar redução de até 10% na taxa de concepção, bem como aumento nas
perdas gestacionais. O tempo de vida do oócito após a ovulação é muito curto. Assim, no
momento da ovulação, os espermatozóides precisam estar preparados para a fertilização no
oviduto. Nesse sentido, é pior atrasar do que antecipar uma inseminação nos programas de IA
seja na inseminação com detecção de estro ou através de Ovsynch. Alguns estudos avaliaram
o atraso de 48 h para 56 h na aplicação do segundo GnRH após a administração da PGF2α e
relataram aumentos nas taxas de concepção (BRUNSVEEN et al., 2006; VERAS et al., 2007).
Estes pesquisadores argumentaram que o aumento na concepção pode estar relacionado com o
maior diâmetro do folículo ovulatório, a melhora na taxa de ovulação, maiores concentrações
de estradiol no pró-estro e de progesterona no diestro. Contudo, Souza (2008) utilizando essa
mesma estratégia não observou tal efeito, provavelmente devido ao intervalo inseminaçãoovulação. O grupo que foi submetido ao atraso para 56 h apresentou intervalo inseminaçãoovulação de apenas 8h sendo que, segundo uma pesquisa anterior esse intervalo deve ser de
12 a 15 h (DRANSFIELD et al., 1998).
Outro ponto a ser considerado é que o GnRH induz eficientemente a emergência de
uma nova onda folicular caso ocorra a ovulação após a administração do primeiro GnRH.
Entretanto, o sucesso dos programas para IATF que utilizam o Ovsynch depende das vacas
estarem cíclicas (MOREIRA et al., 2001). Nesse estudo, foi verificado que animais em
anestro apresentaram menores taxas de prenhez no tratamento com Ovsynch quando
comparados aos animais cíclicos no início do tratamento (22 vs 42%, respectivamente).
Quando se utiliza programas de sincronização da ovulação uma das características observadas
é que as vacas tratadas ovulam o folículo dominante da 1ª onda de crescimento folicular.
Esses animais não tiveram exposição prévia à progesterona, e desenvolveram o folículo
ovulatório sob baixas concentrações de progesterona (in press)1. O desenvolvimento do
folículo ovulatório sob baixa concentração de progesterona afeta a composição do líquido
folicular (CERRI et al., 2008a, 2008b), aumenta a responsividade do endométrio para
liberação de PGF2α, o que acaba aumentando o risco de ciclos curtos (CERRI et al., 2008a,
2008b), e altera a qualidade embrionária (RIVERA et al., 2009). Eventualmente, a
1

BISINOTTO, R. S.; CHEBEL, R. C.; SANTOS, J. E. P. Follicular wave of the ovulatory follicle and not cyclic
status influences fertility of dairy cows. Journal of Dairy Science, in press, 2010.
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inseminação de vacas cujo folículo ovulatório é o da 1ª onda de crescimento folicular, reduz a
probabilidade de prenhez (in press)2.
Adicionalmente, com o intuito de avaliar a eficiência reprodutiva do Ovsynch,
Tenhagen et al. (2004) realizaram um estudo comparativo entre o protocolo e a detecção de
estro seguida de inseminação artificial em dois rebanhos leiteiros comerciais. O Ovsynch
reduziu o intervalo ao primeiro serviço após o parto, dias em aberto e o descarte de animais
por infertilidade no rebanho com baixa detecção de estro. Porém, a taxa de concepção ao
primeiro serviço foi maior nos animais inseminados após a detecção de estro do que os
submetidos ao protocolo em ambos os rebanhos.
Estratégias têm sido adotadas para minimizar porcentagem de vacas com respostas
divergentes ao protocolo Ovsynch. A mais utilizada consiste na pré-sincronização com a
administração de duas doses de PGF2α com intervalo de 14 dias entre os tratamentos
(MOREIRA et al., 2001) e início do Ovsynch de 11 a 14 dias após a segunda aplicação de
prostaglandina. Porém, a maior desvantagem é o tempo necessário para iniciar o protocolo
para IATF e o número de manejos necessários. Então, diante das dificuldades para o emprego
desse protocolo, outros tratamentos hormonais foram desenvolvidos com o objetivo de
facilitar o emprego da IATF em rebanhos leiteiros.

4.3.3

Associação de progesterona e estradiol para IATF

A ação da progesterona na sincronização do ciclo estral em bovinos tem sido relatada
há décadas (LAMOND, 1964; GORDON, 1976). Esse hormônio tem sido utilizado por
períodos prolongados desde os anos 60, com o intuito de permitir a regressão espontânea do
CL e consequentemente a sincronização do estro entre 2 e 4 dias após a remoção da fonte de
progesterona/progestágeno (RATHBONE et al., 2001). Os longos tratamentos (14 a 21 dias)
são efetivos para sincronizar o estro, no entanto a fertilidade dessa ovulação é reduzida
(HANSEL et al., 1961; WILTBANK et al., 1965), uma vez que induz-se a ovulação de
folículos persistentes (ODDE, 1990) contendo oócitos envelhecidos (REVAH; BUTLER,
1996).

2

BISINOTTO, R. S.; CHEBEL, R. C.; SANTOS, J. E. P. Follicular wave of the ovulatory follicle and not cyclic
status influences fertility of dairy cows. Journal of Dairy Science, in press, 2010.
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O estradiol foi originalmente incorporado aos programas de sincronização de estro
utilizando P4, com o objetivo de causar a lise do CL (FANNING et al., 1992). Porém, relatos
posteriores demonstraram que a progesterona associada ao estradiol foi responsável pela
regressão dos folículos em crescimento e sincronia de uma nova onda folicular (BÓ et al.,
1993, 1994, 1995a; CACCIA; BÓ, 1998). Normalmente, o estradiol é utilizado no início dos
protocolos hormonais e, dependendo da sua meia-vida e da dose utilizada, pode apresentar
efeito luteolítico e alterar a dinâmica folicular, suprimindo o folículo dominante e causando a
emergência de uma nova onda de crescimento folicular (WHITE et al., 1996). Ainda, na
ausência de progesterona, uma injeção de estradiol pode gerar a liberação de GnRH/LH e
causar a ovulação do folículo dominante (MOENTER et al., 1990).
Existem diferentes ésteres de estradiol: 17β-Estradiol, Benzoato de estradiol (BE),
Valerato de estradiol (VE) e Cipionato de Estradiol (CE). O VE (BÓ et al., 1995b) e o CE
(COLAZO et al., 2003), na presença de P4, causam a regressão dos folículos antrais presentes
no ovário, no entanto a meia vida longa desses ésteres, pela baixa solubilidade em água, leva
ao atraso e a dispersão do dia de emergência da onda de crescimento folicular. Já o benzoato
de estradiol (SÁ FILHO et al., 2004) e o 17β-estradiol (BÓ et al., 1995b) apresentam meia
vida mais curta e induzem emergência sincronizada de nova onda desenvolvimento folicular.
Os tratamentos de sincronização da ovulação para IATF consistem em administrar 2 mg de
BE no momento da inserção do dispositivo intravaginal de P4 (Dia 0), retirada do dispositivo
(Dias 7, 8 ou 9) e administração de PGF2α no Dia 7 ou momento da retirada do implante e 1
mg de BE 24 horas mais tarde (MACMILLAN; BURKE, 1996). Em contraste com diversos
relatos que recomendam a sincronização da ovulação com injeção de BE 24 h após a remoção
do dispositivo (MARTINEZ et al., 2002, 2005; BARUSELLI et al., 2004b; BÓ et al., 2002)
outros estudiosos demonstraram a possibilidade de utilizar o cipionato de estradiol no
momento da retirada da fonte de progesterona/progestágeno objetivando minimizar o número
de manejos (COLAZO et al., 2003; MARQUES et al., 2004; PENTEADO et al., 2005;
AYRES et al., 2006) e obter taxas de prenhez similares ao benzoato de estradiol (MARQUES
et al., 2004; PENTEADO et al., 2005; AYRES et al., 2006). Além disso, o CE
semelhantemente ao BE promove a sincronização da ovulação aproximadamente 70 h após a
remoção do dispositivo (MARTINS et al., 2005; REIS et al., 2004).
Os protocolos que utilizam cipionato de estradiol em associação a tratamentos com
GnRH e PGF2α são denominados Heatsynch (PANCARCI et al., 2002). A terminologia
“heat” significa estro em inglês uma vez que, maior proporção de vacas tratadas com CE
apresentou sinais de cio do que as fêmeas tratadas com GnRH. De maneira similar, os ésteres
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de estradiol são utilizados no final de tratamentos hormonais que utilizam dispositivos
intravaginais de progesterona ou implantes auriculares contendo progesterona e progestágeno,
respectivamente (COLAZO et al., 2003). Muitos pesquisadores têm demonstrado bons
resultados com o uso do CE no final dos tratamentos hormonais (HANLON et al., 1996;
BARUSELLI et al., 2003; COLAZO et al., 2003; SÁ FILHO et al., 2004; PENTEADO et al.,
2005).
Assim, muitas evidências indicam que, independente do tipo de protocolo de
sincronização da ovulação utilizado, existe a possibilidade de melhorar as taxas de concepção
após a suplementação com estrógenos no período periovulatório.

4.4

GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA

O primeiro relato da existência de uma substância de ação gonadotrófica presente no
soro de éguas prenhes foi feito por Cole e Hart (1930). Esses estudiosos injetaram o soro das
éguas em camundongos em diferentes estágios de gestação e ratos imaturos e relataram
desenvolvimento ovariano (COLE; HART, 1930). Posteriormente, Allen e Moor (1972)
observaram que este hormônio era produzido pela parte materna da placenta de éguas e
denominaram a glicoproteína de gonadotrofina coriônica eqüina (eCG). Estes mesmos autores
descobriram que a eCG é produzida pelas células trofoblásticas presentes nos cálices
endometriais de éguas prenhes. A gonadotrofina coriônica eqüina é composta por duas
subunidades (α e β) e tem ação de LH e FSH na mesma molécula (GOSPODAROWICS,
1972; LEGARDINIER et al., 2005). Em equinos, o pico de liberação da eCG ocorre por volta
dos 60 dias de prenhez, no entanto o aumento da sua liberação inicia-se ao redor de 40 dias
permanecendo até 130 dias de gestação (MURPHY; MARTINUK, 1991).
A eCG causa ovulação ou luteinização de folículos, com conseqüente aumento da P4
circulante em equinos (URWIN; ALLEN, 1982). Porém, as quantidades de ácido siálico
podem variar bastante de equino para eqüino conforme o estágio de gestação e de acordo com
o tecido no qual foi coletada a molécula de eCG (MURPHY; MARTINUK, 1991). Ainda, a
quantidade de eCG circulante varia conforme a raça do animal, a idade e de acordo com a
presença de gestações gemelares. Por exemplo, animais de tração possuem níveis circulantes
de eCG menores que animais com menor peso corporal (MURPHY; MARTINUK, 1991). A
eCG é uma molécula que possuí grande quantidade de carboidratos (aproximadamente 45%
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de sua massa) principalmente a N-acetil neuramina (ou ácido siálico), primordialmente
presente na subunidade β da molécula de eCG, o que proporciona uma grande meia vida a
este composto químico (WARD; MOORE, 1979; MURPHY; MARTINUK, 1991). Outro
fator que colabora para longa meia vida da eCG é o fato da molécula ter carga elétrica
negativa, o que dificulta a sua filtração glomerular. (LEGARDINIER et al., 2005). Assim,
quando aplicada em bovinos, essa substância permanece por longo tempo na circulação (cerca
de 40h; MENZER et al., 1979).

4.4.1

Os efeitos da eCG no corpo lúteo

A eCG parecer ter função luteotrófica em eqüinos e outras espécies (como os bovinos;
SOUZA, 2008), sendo possível verificar aumentos nas concentrações circulantes de
progesterona após o aumento natural ou por via de administração exógena da eCG
(MURPHY; MARTINUK, 1991). Esses dados foram confirmados por Daels et al. (1998), que
demonstraram a ação luteotrófica da eCG durante a gestação de éguas.
A estrutura da eCG é muito parecida com a estrutura do LH eqüino (BOUSFIELD et
al., 1996). Apesar dessa similaridade, a eCG apresenta tanto função de FSH quanto de LH em
eqüinos e em outras espécies (GONZALEZ-MENICO et al., 1979; WARD; MOORE, 1979).
Entretanto, independente da ação luteotrófica da eCG devido a grande porcentagem de
carboidratos presentes em suas moléculas e ao grande peso molecular (MURPHY;
MARTINUK, 1991), quando administrada em outras espécies, pode induzir a formação de
anticorpos anti-eCG entre 2 a 4 semanas após o tratamento. Isso caso o animal receba três
tratamentos na dose de 200UI de eCG. Esta possibilidade de efeitos refratários após múltiplas
aplicações ficou evidente em estudos realizados por Jainudeen et al. (1966). Esses autores
encontraram que animais recebendo 3000UI a cada seis meses não apresentaram diminuição
na resposta ovulatória após o uso da eCG comparado com os controles, porém quando esse
intervalo passou para 18 a 40 dias entre as aplicações, foi verificado efeito refratário em
termos de taxa de ovulação após diversos tratamentos com eCG.
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4.4.2 O uso da gonadotrofina coriônica eqüina (eCG) em programas reprodutivos para
bovinos

A eCG foi amplamente utilizada em protocolos para superovulação em bovinos devido
sua ação de LH e FSH (GONZALES et al., 1994) e mais recentemente tem sido empregada
em protocolos para IATF em vacas de corte (CAVALIERI et al., 1997) e leite (SOUZA et al.,
2009). Contudo, os procedimentos superovulatórios passaram a utilizar outros compostos de
gonadotrofinas, uma vez que a eCG parece estar associada a presença de folículos
anovulatórios (ELSDEN et al., 1978).
Existem relatos de aumento na fertilidade após a incorporação da eCG em protocolos
para IATF (BARUSELLI et al., 2004). A melhora na taxa de prenhez em animais que
recebem a eCG na retirada do dispositivo intravaginal de P4, provavelmente, está relacionada
ao aumento da taxa de ovulação de animais em anestro e aos maiores níveis de progesterona
circulante no diestro (BARUSELLI et al., 2004). Esse fato pode estar minimizando falhas no
reconhecimento fetal da gestação uma vez que, estudos verificaram associação entre o atraso
no aumento de P4 no início do diestro e embriões menores com secreção de interferon-τ
abaixo do ideal para inibir a luteólise. (KERBLER et al., 1997; MANN; HARESIGN, 2001).
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5

5.1

MATERIAL E MÉTODOS

ANIMAIS E MANEJO

As unidades experimentais utilizadas foram vacas Holandesas em lactação (n=985;
primíparas=419 e multíparas=566). A média de condição corporal (FERGUSON et al., 1994)
no inverno e no verão foi de 2,70±0,01 e 2,68±0,01, respectivamente. A produção de leite
(calculada pela média diária do D-7 ao D0 em todos os animas) foi 35,8±0,44Kg/dia no
inverno e 32,5±0,44 Kg/dia no verão. A média de dias em lactação no D0 (início do
experimento) foi de 50 dias (variando de 47 a 53 dias). O experimento foi realizado em um
rebanho leiteiro sob sistema confinado do tipo Free-stall, localizado no estado de São Paulo
(fazenda Santa Rita – município de Descalvado). O período experimental foi durante o
inverno (partos de Julho a Setembro de 2007 e 2009; n=496) e verão (partos de Dezembro a
Fevereiro de 2008 e 2009; n=489). As ordenhas foram efetuadas três vezes ao dia de acordo
com a rotina da fazenda. A dieta de todos os animais foi balanceada para atingir ou exceder os
requerimentos nutricionais mínimos para vacas holandesas em lactação (NRC, 2001) e à base
de silagem de milho e concentrado de milho e soja. Os procedimentos com os animais foram
aprovados pela comissão de ética para experimentação da Universidade de São Paulo-USP.

5.2

HORMÔNIOS UTILIZADOS

Implante auricular de norgestomet (Crestar®, Intervet Schering-Plough Animal Health,
Nova Zelândia). Benzoato de estradiol (Gonadiol®, Intervet Schering-Plough Animal Health,
Brasil). Prostaglandina F2α (Preloban®, Intervet Schering-Plough Animal Health, Brasil).
Gonadotrofina Coriônica equina (Folligon®, Intervet Schering-Plough Animal Health, Brasil).
Cipionato de estradiol (E.C.P.®, Pfizer Animal Health, Brasil). Hormônio liberador de
gonadotrofina (Fertagyl®, Intervet Schering-Plough Animal Health, Brasil).
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5.3

GRUPOS EXPERIMENTAIS E TRATAMENTOS

Vacas com média de 30 dias em lactação foram palpadas para verificar a condição
ovariana e uterina. Animais com involução uterina incompleta, endometrite e outros tipos de
injúrias no trato reprodutivo foram descartados do experimento. As vacas foram reavaliadas
entre 47 e 53 dias pós-parto (D0) e alocadas de forma equilibrada em um de dois tratamentos
de acordo com o número de partos, produção média, presença de CL e o escore de condição
corporal. As vacas do grupo controle (G-Controle; n=490) que apresentaram CL à palpação
retal no D0, receberam 150 µg de PGF2α e foram submetidas à observação de cio duas vezes
por dia por 1 h e inseminação 12 h após, associada à administração de gonadorelina (GnRH;
100 µg). Os animais do G-Controle foram observados em cio a partir de 57 dias pós-parto. As
vacas não detectadas em cio foram avaliadas por palpação retal 14 dias mais tarde e de acordo
com o status ovariano (presença de CL ou folículo de 10 mm) receberam uma dose de PGF2α
ou GnRH, respectivamente. As fêmeas do grupo IATF (G-IATF; n=495) receberam no D0,
um implante auricular de Norgestomet e benzoato de estradiol (BE; 2,0 mg). No D8, o
implante foi retirado e administrado 400 UI eCG, 150 µg de PGF2α e 1 mg de cipionato de
estradiol. A IATF foi realizada concomitantemente a administração de GnRH entre 54 e 56
horas após a retirada do implante. Todas as vacas do G-IATF foram inseminadas entre 57 e 63
dias pós-parto. Após a IATF, as vacas foram submetidas à observação de cio com
subseqüente inseminação e aquelas não detectadas em cio foram palpadas 14 dias mais tarde
nas mesmas condições que o G-Controle. Todos os animais foram mantidos no experimento
até a terceira inseminação ou 150 dias pós-parto, e os tratamentos foram avaliados no inverno
e no verão. Além disso, amostras de sangue foram colhidas cinco e onze dias após a primeira
inseminação em um subgrupo de animais (G-Controle, n=50 e G-IATF, n=58) para avaliar a
concentração plasmática de P4. Os grupos de tratamentos seguiram o delineamento
experimental representado na figura 1.
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5.5

AVALIAÇÕES ULTRASSONOGRÁFICAS

O diagnóstico de prenhez aos 30 dias após a IA foi efetuado por ultrassonografia
(Aloka SSD 500, transdutor linear 5 MHz, Tokyo, Japão) e a confirmação aos 60 dias após a
IA por palpação retal.

5.6

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi realizada utilizando o sistema de análises estatísticas para
Windows SAS (SAS, 2001). No modelo estatístico foram incluídas as variáveis explanatórias
escore de condição corporal, categoria animal (prímiparas ou pluríparas), produção de leite,
número de lactações além de efeito de tratamento, estação do ano e interações. As variáveis
binomiais foram analisadas por regressão logística com eliminação backward (probabilidade
de 0,20) pelo procedimento LOGISTIC do SAS. No modelo final foram incluídos os efeitos
de tratamento, estação do ano e a variável explanatória categoria animal. Esses dados foram
analisados pelo procedimento GLIMMIX do SAS. As variáveis contínuas foram testadas
quanto à normalidade dos resíduos pelo procedimento UNIVARIATE e submetidos ao teste
de Bartlett’s para avaliar a homogeneidade das variâncias (transformados quando necessário),
de tal modo que atendessem as primícias da análise de variância. Na análise desses dados foi
utilizado o procedimento GLM e as médias comparadas pelo teste de Tukey. O nível de
significância para rejeitar H0 (hipótese de nulidade) foi de 5%, isto é, para um nível de
significância menor que 0,05, considerou-se que houve efeito das variáveis ou de suas
interações. Para nível de significância entre 0,05 e 0,1 considerou-se tendência estatística
entre as variáveis comparadas.
O risco da ocorrência da primeira inseminação de acordo com o intervalo pósparto foi
analisado por sobrevivência multivariada utilizando a razão de risco proporcional COX obtida
pela regressão PHREG no SAS (Collett; 1994). Nestes modelos COX de análise de
sobrevivência a resposta é expressa através de risco de ocorrência da primeira inseminação de
acordo com o intervalo pósparto entre os grupos IATF ou Controle, sendo interpretada como
probabilidade de ocorrência em relação ao intervalo pósparto. No modelo Cox inicial
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incluíram os efeitos de tratamento, produção de leite, escore de condição corporal, paridade,
presença de corpo lúteo ao início do tratamento e interações. As variáveis explanatórias
retidas no modelo Cox final incluíram somente tratamento e paridade. A média e a mediana
dos dias para a primeira inseminação pósparto foram obtidas pelo modelo Kaplan-Meier
utilizando o procedimento LIFETEST do SAS. A curva de sobrevivência foi gerada utilizando
o programa Sigma-Plot para Windows (Version 5.0, SPSS Inc., 1999).
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6

6.1

RESULTADOS

EFEITO DOS TRATAMENTOS DURANTE O INVERNO E O VERÃO

O presente estudo analisou a taxa de concepção de 985 vacas Holandesas inseminadas
em diferentes estações do ano (inverno vs verão) de 2007 a 2009.

Na tabela 1 estão

apresentados os resultados das taxas de concepção aos 30 e 60 dias após a primeira, a segunda
e a terceira IA, bem como as perdas gestacionais (PG) e os intervalos entre o parto e as
inseminações. Não se verificou interação entre estação do ano e os tratamentos para as taxas
de concepção, perda gestacional, intervalo entre inseminações, IPC e taxa de prenhez aos 150
dias pós-parto. Contudo, houve interação entre tratamento e estação do ano para os intervalos
entre o parto e a segunda e a terceira inseminação. Não houve diferença (P>0,05) entre os
grupos nas taxas de concepção aos 30 e 60 dias e na perda gestacional em todas as
inseminações (1ª, 2ª e 3ª). Contudo, foi verificado que as vacas do G-IATF tiveram menores
(P<0,05) intervalos entre o parto e a primeira inseminação e a segunda IA que os animais do
G-Controle (Tabela 1). Os resultados dos intervalos entre inseminações (1ª e 2ª IA; 2ª e 3ª
IA), do intervalo parto/concepção, e da taxa de prenhez 150 dias após o parto estão
apresentados na tabela 2. Os animais submetidos à sincronização da ovulação apresentaram
maior intervalo (P<0,01) entre a primeira e a segunda IA quando comparados aos observados
visualmente em cio (Tabela 2). Entretanto, o mesmo efeito não foi verificado (P>0,05) entre a
segunda e a terceira IA. Ainda, o intervalo parto/concepção foi menor (P<0,05) para as vacas
inseminadas em tempo fixo. Porém, a taxa de prenhez aos 150 dias não diferiu (P>0,05) entre
os grupos experimentais (Tabela 2).
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Tabela 1 - Taxa de concepção aos 30 e 60 dias e perda gestacional na primeira, segunda e terceira IA, e intervalos entre o parto e as inseminações de vacas
Holandesas inseminadas em tempo fixo (IATF) ou após a observação de estro (Controle) durante o inverno e o verão
Inverno

Verão

P

Controle

IATF

Controle

IATF

Trat

Est

Trat x
Est

Taxa de concepção aos 30 dias (%)

27,1 (65/240)

27,8 (69/248)

26,4 (60/227)

23,1 (57/247)

0,55

0,29

0,52

Taxa de concepção aos 60 dias (%)

20,8 (50/240)

18,2 (45/248)

21,6 (49/227)

17,4 (43/247)

0,13

0,71

0,89

Perda gestacional (%)

23,1 (15/65)

34,8 (24/69)

18,3 (11/60)

24,6 (14/57)

0,09

0,19

0,73

77,3 ± 1,3

60,5 ± 0,1

79,5 ± 1,4

60,8 ± 0,2

0,0001

0,19

0,28

Taxa de concepção aos 30 dias (%)

29,9 (43/144)

27,3 (45/165)

22,3 (31/139)

25,1 (45/179)

0,92

0,07

0,39

Taxa de concepção aos 60 dias (%)

25,0 (36/144)

21,2 (35/165)

18,0 (25/139)

20,7 (37/179)

0,89

0,24

0,32

Perda gestacional (%)

16,3 (7/43)

22,2 (10/45)

19,4 (6/31)

17,8 (8/45)

0,73

0,93

0,55

Intervalo parto/2ª IA (dias)

103,1 ± 1,7

97,0 ± 1,4

107,1 ± 1,6

95,4 ± 1,4

0,001

0,46

0,04

Taxa de concepção aos 30 dias (%)

36,8 (25/68)

26,4 (24/91)

32,4 (22/68)

27,1 (26/96)

0,23

0,70

0,50

Taxa de concepção aos 60 dias (%)

29,4 (20/68)

22,0 (20/91)

30,9 (21/68)

20,8 (20/96)

0,17

0,97

0,95

Perda gestacional (%)

20,0 (5/25)

16,7 (4/24)

4,6 (1/22)

23,1 (6/26)

0,43

0,90

0,77

Intervalo parto/3ª IA (dias)

121,1 ± 1,9

121,0 ± 1,6

126,4 ± 1,7

118,7 ± 1,6

0,10

0,58

0,02

1ª IA

Intervalo parto/1ª IA (dias)
2ª IA

3ª IA

Trat – efeito de tratamento; Est – efeito de estação; Trat x Est – interação entre tratamento e estação
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Tabela 2 - Intervalos primeira/segunda IA, segunda/terceira IA, parto/concepção e a taxa de prenhez aos 150 dias após o parto de vacas Holandesas
inseminadas em tempo fixo (IATF) ou após a observação de estro (Controle) durante o inverno e o verão
Inverno

Verão

P

Controle

IATF

Controle

IATF

Trat

Est

Trat x
Est

Intervalo entre a 1ª e a 2ª IA (dias)

31,2 ± 1,2

38,9 ± 1,4

32,8 ± 1,2

36,2 ± 1,4

0,001

0,55

0,11

Intervalo entre a 2ª e a 3ª IA (dias)

29,3 ± 1,3

30,9 ± 1,2

28,9 ± 1,2

29,6 ± 1,1

0,37

0,47

0,69

Intervalo Parto/Concepção

92,7 ± 2,5

86,2 ± 2,6

96,8 ± 2,6

88,6 ± 2,6

0,005

0,21

0,73

41,7
(103/247)

0,99

0,47

0,52

44,0
41,9
39,7
(109/248)
(104/248)
(96/242)
Trat – efeito de tratamento; Est – efeito de estação; Trat x Est – interação entre tratamento e estação
Taxa de prenhez aos 150 dias (%)
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6.2

EFEITO DA IATF E DA IA COM DETECÇÃO DE CIO NA EFICIÊNCIA
REPRODUTIVA

De maneira inesperada, os resultados obtidos no presente experimento não
apresentaram efeito de estação (verão⁄inverno) na taxa de concepção e na perda gestacional de
vacas Holandesas. Não se verificou interação entre estação do ano e os tratamentos para as
taxas de concepção, perda gestacional, intervalo entre inseminações, IPC e taxa de prenhez
aos 150 dias pós-parto. Na tabela 3 estão apresentados os resultados de taxas de concepção
(30 e 60 dias após IA), perda gestacional e intervalo entre o parto e as inseminações os
animais inseminados em tempo fixo ou após a detecção de cio. Os dois grupos não diferiram
nas taxas de concepção aos 30 e 60 dias após todas as inseminações e nas perdas gestacionais.
Entretanto, o G-IATF apresentou menor intervalo parto/1ª IA e parto/2ª IA e tendência
(P=0,09) de maior perda gestacional na primeira IA quando comparado ao G-Controle
(Tabela 3).
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Tabela 3 - Taxa de concepção aos 30 e 60 dias e perda gestacional na primeira, segunda e terceira IA,
e intervalos entre o parto e as inseminações de vacas Holandesas inseminadas em tempo
fixo (IATF) ou após a observação de estro (Controle)
P
Controle

IATF

Taxa de concepção aos 30 dias (%)

26,8
(125/467)

Taxa de concepção aos 60 dias (%)

Trat

Est

Trat x
Est

25,5
(126/495)

0,55

0,29

0,52

21,2
(99/467)

17,8
(88/495)

0,13

0,71

0,89

Perda gestacional (%)

20,8
(26/125)

30,2
(38/126)

0,09

0,19

0,73

Intervalo parto/1ª IA (dias)

78,3±0,9

60,6±0,1

0,0001

0,19

0,28

Taxa de concepção aos 30 dias (%)

26,2
(74/283)

26,2
(90/344)

0,92

0,07

0,39

Taxa de concepção aos 60 dias (%)

21,6
(61/283)

20,9
(72/344)

0,89

0,24

0,32

Perda gestacional (%)

17,6
(13/74)

20,0
(18/90)

0,73

0,93

0,55

105,1±1,2

96,2±0,9

0,001

0,46

0,04

Taxa de concepção aos 30 dias (%)

34,6
(47/136)

26,7
(50/187)

0,23

0,70

0,50

Taxa de concepção aos 60 dias (%)

30,2
(41/136)

21,4
(40/187)

0,17

0,97

0,95

12,8
(6/47)

20,0
(10/50)

0,43

0,90

0,77

124,1 ± 1,3

119,8 ± 1,1

0,10

0,58

0,02

1ª IA

2ª IA

Intervalo parto/2ª IA (dias)
3ª IA

Perda gestacional (%)
Intervalo parto/3ª IA (dias)

Trat – efeito de tratamento; Est – efeito de estação; Trat x Est – interação entre tratamento e estação

Os intervalos primeira/segunda IA, segunda/terceira IA, parto/concepção e a taxa de
prenhez aos 150 dias pós-parto estão apresentados na tabela 4. Os resultados mostram maior
intervalo (P<0,01) entre a primeira e segunda IA e menor intervalo parto/concepção (P<0,05)
para o grupo IATF. Contudo, não foram observadas diferenças (P>0,10) no intervalo entre
segunda e terceira IA e na taxa de prenhez aos 150 dias entre os grupos experimentais (Tabela
4).
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Tabela 4 - Intervalos primeira/segunda IA, segunda/terceira IA, parto/concepção e a taxa de prenhez
aos 150 dias após o parto de vacas Holandesas inseminadas em tempo fixo (IATF) ou após a
observação de estro (Controle)
P
Controle

IATF

Intervalo entre a 1ª e a 2ª IA (dias)

31,9 ± 0,85

Intervalo entre a 2ª e a 3ª IA (dias)

Trat

Est

Trat x
Est

37,6 ± 1,0

0,001

0,55

0,11

29,1 ± 0,9

30,2 ± 0,8

0,37

0,47

0,69

Intervalo Parto/Concepção

94,6 ± 1,8

87,4 ± 1,8

0,005

0,21

0,73

Taxa de prenhez aos 150 dias (%)

41,8
(205/490)

41,8
(207/495)

0,99

0,47

0,52

IA - inseminação artificial; Trat – efeito de tratamento; Est – efeito de estação; Trat x Est – interação
entre tratamento e estação

A figura 2 ilustra a curva de sobrevivência para o intervalo entre o parto e a concepção
nos dois grupos. Ao final do período experimental não houve diferença na taxa de prenhez

Função
desobrevivência
sobrevivência
Funçãode
dedistribuição
distribuição de
(%(%)
)

(P=0,37; Figura 2).

100

- - Controle
IATF
Manejo
IATF

90

80

70

60

50
40

60

80

100

120

140

160

Dias em leite
Dias
em leite

Figura 2 - Curva de sobrevivência para o intervalo parto/concepção de vacas Holandesas submetidas à
sincronização da ovulação seguida de IATF e vacas submetidas à observação visual de cio
até 150 dias em lactação (P = 0,37)
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Na tabela 5 estão apresentados os resultados das taxas de serviço calculadas por
período pós-parto. Nos 21 dias após o PVE, as vacas do grupo IATF apresentaram taxa de
serviço maior que o G-Controle (P=0,001). Em contraste, entre 21 e 42 dias pós-parto o GControle apresentou maior taxa de concepção quando comparado ao G-IATF (P<0,05).

Tabela 5 - Taxa de serviço de acordo com o período do pós-parto de vacas Holandesas inseminadas
após a observação de estro (Controle) ou em tempo fixo (IATF)
DEL
57 a 78
79 a 100
DEL – Dias em lactação

Taxa de serviço (%)
Controle

IATF

41,4
(203/490)
46,1
(193/419)

100
(495/495)
29,7
(121/407)

P
0,001
0,001
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6.3

CONCENTRAÇÃO

PLASMÁTICA

DE

PROGESTERONA

APÓS

A

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Não foi observado efeito de estação do ano e tratamento na concentração plasmática
de progesterona, bem como interação estação e tratamento. Os resultados estão apresentados
na tabela 6 de acordo com o período experimental (inverno e verão). Não houve diferença
entre os grupos experimentais tanto no dia 5 (P=0,31) quanto no dia 11 (P=0,77; tabela 6)
após a IA. Da mesma forma, quando os dados foram agrupados, não houve diferença entre GControle e G-IATF nos dias 5 e 11 (Tabela 7; Figura 3) após a IA.

Tabela 6 - Concentração plasmática de progesterona (ng/mL) nos dias 5 e 11 após a primeira
inseminação pós-parto de vacas Holandesas inseminadas em tempo fixo (IATF) ou após a
observação de estro (Controle) no inverno e no verão
Inverno

Verão

P

Controle

IATF

Controle

IATF

Trat

Est

Trat
x Est

Dia 5 após IA

1,50±0,17

1,53±0,30

1,42±0,26

1,23±0,14

0,31

0,59

0,55

Dia 11 após IA

3,42±0,26

3,43±0,44

3,69±0,36

3,89±0,32

0,77

0,27

0,83

P4 – progesterona; IA – inseminação artificial; Trat – efeito de tratamento; Est – efeito de estação;
Trat x Est – interação entre tratamento e estação

Tabela 7 - Concentração plasmática de progesterona (ng/mL) nos dias 5 e 11 após a primeira
inseminação pós-parto de vacas Holandesas inseminadas em tempo fixo (IATF) ou após a
observação de estro (Controle)
IATF (n=58)

Controle (n=50)

Trat

Est

TratxEst

Dia 5 após IA

1,38 ± 0,16

1,46 ± 0,16

0,31

0,59

0,55

Dia 11 após IA

3,67 ± 0,27

3,55 ± 0,22

0,77

0,27

0,83

P4 – progesterona; IA – inseminação artificial; Trat – efeito de tratamento; Est – efeito de estação;
Trat x Est – interação entre tratamento e estação

Concentração plasmática de P4 (ng/ml)

46

4,5

G-IATF

G-Controle

4
3,5
3
2,5
Dia 5: P=0,21
Dia 11: P=0,30

2
1,5
1
0,5
0
Dia 5

Dia 11

Dia s a pós a inseminaçã o

Figura 3 - Concentração plasmática de progesterona (média ± erro padrão da média) nos dias
5 e 11 após a primeira IA pós-parto de vacas Holandesas observadas em cio
(n=50) ou submetidas a protocolos para IATF (n=58)
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6.4

EFEITO DA PARIDADE NA EFICIÊNCIA REPRODUTIVA

No presente estudo foi observado efeito de paridade para algumas variáveis resposta.
Os efeitos (valores de P) dos tratamentos e da paridade e suas interações na taxa de concepção
e na perda gestacional à primeira, segunda e terceira IA e nos intervalos entre o parto e as
inseminações estão apresentados na tabela 8. Na tabela 9 encontram-se os efeitos (valores de
P) dos tratamentos, da paridade e suas interações no intervalo entre a primeira e a segunda IA,
o intervalo entre a segunda e a terceira IA, o intervalo parto/concepção e a taxa de prenhez
aos 150 dias após o parto.
As taxas de concepção das prímiparas aos 30 e 60 dias após a primeira e a segunda
inseminação foram maiores que das multíparas (P<0,05; Tabela 10). A perda gestacional da
primeira IA, bem como o intervalo parto/primeira IA foram maiores nas fêmeas multíparas
quando comparadas com as primíparas (P<0,05; Tabela 10). Houve interação entre estação do
ano e paridade para as variáveis perda gestacional da segunda e da terceira IA, intervalo
parto/terceira IA e intervalo entre a primeira e segunda inseminação (Tabelas 10 e 11). Ainda,
as primíparas apresentaram menor intervalo parto/concepção e maior taxa de prenhez aos 150
dias pós parto em relação às multíparas (P<0,05, Tabela11).
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Tabela 8 - Efeitos dos tratamentos e da paridade e suas interações na taxa de concepção e na perda gestacional à primeira, segunda e terceira IA e nos
intervalos entre o parto e as inseminações em vacas Holandesas inseminadas em tempo fixo (IATF) ou após a observação de estro (Controle)
durante o inverno e o verão
P
Est x
Parid

Trat x
Est x
Parid

Trat

Est

Parid

Trat x Est

Trat x
Parid

1ª IA
Taxa de concepção aos 30 dias (%)

0,55

0,29

0,0008

0,52

0,54

0,50

0,50

Taxa de concepção aos 60 dias (%)

0,13

0,71

0,0001

0,89

0,16

0,61

0,94

Perda gestacional (%)

0,09

0,19

0,04

0,73

0,17

0,68

0,33

0,0001

0,19

0,01

0,28

0,17

0,49

0,22

0,92

0,07

0,002

0,39

0,59

0,68

0,20

Taxa de concepção aos 60 dias (%)

0,89

0,24

0,002

0,32

0,83

0,17

0,49

Perda gestacional (%)

0,73

0,93

0,79

0,55

0,17

0,03

0,98

Intervalo parto/2ª IA (dias)

0,001

0,46

0,13

0,04

0,54

0,27

0,47

Taxa de concepção aos 30 dias (%)

0,23

0,70

0,46

0,50

0,12

0,92

0,61

Taxa de concepção aos 60 dias (%)

0,17

0,97

0,40

0,95

0,20

0,41

0,96

Perda gestacional (%)

0,43

0,90

0,49

0,77

0,61

0,05

0,98

Intervalo parto/3ª IA (dias)

0,10

0,58

0,34

0,02

0,31

0,02

0,53

Intervalo parto/1ª IA (dias)
2ª IA
Taxa de concepção aos 30 dias (%)

3ª IA

Trat – efeito de tratamento; Est – efeito de estação; Parid – efeito de paridade; Trat x Parid x Est – interação entre tratamento, paridade e estação
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Tabela 9 - Efeitos dos tratamentos e da paridade e suas interações no intervalo entre a primeira e a segunda IA, intervalo entre a segunda e a terceira IA,
intervalo parto/concepção e a taxa de prenhez aos 150 dias após o parto em vacas Holandesas inseminadas em tempo fixo (IATF) ou após a
observação de estro (Controle) durante o inverno e o verão
P
Trat

Est

Parid

Trat x Est

Trat x Parid

Est x Parid

Trat x Parid
x Est

Intervalo entre a 1ª e a 2ª IA (dias)

0,001

0,55

0,09

0,11

0,45

0,05

0,88

Intervalo entre a 2ª e a 3ª IA (dias)

0,37

0,47

0,70

0,69

0,68

0,73

0,11

Intervalo Parto/Concepção

0,005

0,21

0,02

0,73

0,15

0,07

0,22

Taxa de prenhez aos 150 dias (%)

0,99

0,47

0,0001

0,52

0,49

0,32

0,93

Trat – efeito de tratamento; Est – efeito de estação; Parid – efeito de paridade; Trat x Parid x Est – interação entre tratamento, paridade e estação

50

Tabela 10 - Efeito da paridade, da estação e interação entre estação x paridade na taxa de concepção e na perda gestacional à primeira, segunda e terceira IA,
e intervalos entre o parto e as inseminações em vacas Holandesas inseminadas em tempo fixo (IATF) ou após a observação de estro (Controle)
durante o inverno e o verão
Inverno

Verão

P

Primípara

Plurípara

Primípara

Plurípara

Est

Parid

Est x
Parid

Taxa de concepção aos 30 dias (%)

35,1 (67/191)

22,9 (67/292)

28,6 (63/220)

21,3 (54/254)

0,29

0,0008

0,50

Taxa de concepção aos 60 dias (%)

26,7 (51/191)

15,1 (44/292)

24,1 (53/220)

15,4 (39/254)

0,71

0,0001

0,61

Perda gestacional (%)

23,9 (16/67)

34,3 (23/67)

15,9 (10/63)

27,8 (15/54)

0,19

0,04

0,68

67,4±0,99

69,5±1,03

69,5±1,13

69,9±1,08

0,19

0,01

0,49

Taxa de concepção aos 30 dias (%)

38,6 (44/114)

22,7 (44/194)

30,1 (43/143)

18,9 (33/175)

0,07

0,002

0,68

Taxa de concepção aos 60 dias (%)

33,3 (38/114)

17,0 (33/194)

22,4 (32/143)

17,1 (30/175)

0,24

0,002

0,17

Perda gestacional (%)

13,6 (6/44)

25,0 (11/44)

25,6 (11/43)

9,1 (3/33)

0,93

0,79

0,03

Intervalo parto/2ª IA (dias)

99,4±1,80

100,1±1,45

98,6±1,68

102,1±1,45

0,46

0,13

0,27

Taxa de concepção aos 30 dias (%)

29,1 (16/55)

31,7 (33/104)

30,9 (30/97)

26,9 (18/67)

0,70

0,46

0,92

Taxa de concepção aos 60 dias (%)

20,0 (11/55)

27,9 (29/104)

24,7 (24/97)

25,4 (17/67)

0,97

0,40

0,41

Perda gestacional (%)

31,3 (5/16)

12,1 (4/33)

20,0 (6/30)

5,6 (1/18)

0,90

0,49

0,05

Intervalo parto/3ª IA (dias)

122,9±1,85

120,4±1,60

119,0±1,97

123,9±1,47

0,58

0,34

0,02

1ª IA

Intervalo parto/1ª IA (dias)
2ª IA

3ª IA

Est – efeito de estação; Parid – efeito de paridade; Parid x Est – interação entre paridade e estação
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Tabela 11 – Efeito da paridade, da estação e interação entre estação x paridade no intervalo entre a primeira e a segunda IA, intervalo entre a segunda e a
terceira IA, intervalo parto/concepção e a taxa de prenhez aos 150 dias após o parto de vacas Holandesas inseminadas em tempo fixo (IATF) ou
após a observação de estro (Controle) durante o inverno e o verão
Inverno

Verão
Plurípara

Est

Parid

Est x
Parid

32,5±1,40

36,5±1,24

0,55

0,09

0,05

30,2±1,12

28,8±1,30

29,7±1,06

0,47

0,70

0,73

87,2±2,55

91,7±2,55

88,7±2,44

96,8±2,80

0,21

0,02

0,07

53,3 (104/194)

36,2 (109/301)

46,4 (104/224)

35,9 (95/265)

0,47

0,0001

0,32

Primípara

Primípara

Intervalo entre a 1ª e a 2ª IA (dias)

36,0±1,57

35,1±1,20

Intervalo entre a 2ª e a 3ª IA (dias)

30,1±1,49

Intervalo Parto/Concepção
Taxa de prenhez aos 150 dias (%)

P

Est – efeito de estação; Parid – efeito de paridade; Parid x Est – interação entre paridade e estação
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7

DISCUSSÃO

As taxas de concepção do presente experimento são semelhantes às obtidas em
rebanhos leiteiros de alta produção inseminados artificialmente, as quais permaneceram
abaixo de 40% (BUTLER, 2003). Em áreas tropicais e subtropicais, o estresse térmico é uma
das principais causas de subfertilidade de vacas de leite, com taxas de concepção de 40 a 60%
no inverno e de 10 a 20% no verão (WOLFENSON et al., 2000; DE RENSIS;
SCARAMUZZI, 2003; RDRIGUES et al., 2007). Contudo, no presente estudo não houve
efeito de estação (verão e inverno) na taxa de concepção de vacas de leite de alta produção.
Resultados semelhantes foram apresentados por Lopes et al. (2007), os quais não verificaram
menores taxas de concepção em vacas Holandesas em lactação durante o verão.
Grimard et al. (2006) retrataram que o atraso da primeira IA em vacas de leite de alta
produção melhora a eficiência reprodutiva. Adicionalmente, outros pesquisadores observaram
que a taxa de concepção à primeira IA aumenta a partir de 90 dias pós-parto (ESPINASSE et
al., 1998; SEEGERS et al., 2001) . Porém, no presente estudo, as vacas foram inseminadas
logo após o período voluntário de espera (60 dias pós-parto) e relatou-se que as taxas de
concepção após a segunda e a terceira IA mantiveram-se constantes e semelhantes à primeira
inseminação em ambos os grupos. Gábor et al. (2008) verificaram melhores taxas de
concepção a partir de 60 dias pós-parto, corroborando com os resultados apresentados nessa
dissertação.
Não se verificou diferença na taxa de concepção de vacas Holandesas observadas em
cio ou inseminadas em tempo fixo. Esses dados estão de acordo com alguns experimentos
realizados previamente (STEVENSON et al., 1996; PURSLEY et al., 1997; STEVENSON et
al., 1999; JOBST et al., 2000). Entretanto, outros pesquisadores observaram que vacas
submetidas à IATF apresentaram menores taxas de concepção do que as inseminadas após a
detecção de cio (TENHAGEN et al., 2004; NORMAN et al., 2009). Porém, pode-se pressupor
que a taxa de concepção à IATF observada neste estudo foi obtida devido a utilização da eCG,
pois há trabalhos que demonstram que vacas no pós-parto precoce e/ou com baixo ECC (< 3,0
na escala de 1 a 5) apresentam maiores taxas de concepção quando administra-se eCG na
retirada do implante (BARUSELLI et al., 2004; RODRIGUES et al., 2004; SILVA et al.,
2004; SOUZA et al., 2009).
Segundo Dailey et al. (2002), a maioria das perdas gestacionais ocorre antes dos 45
dias de gestação. Diversos autores observaram perdas gestacionais entre o primeiro (25 a 32
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dias após a IA) e o segundo diagnóstico de prenhez (39 a 46 dias após a IA) de 14 a 28%
(VASCONCELOS et al., 1999; CARTMILL et al., 2001a; MOREIRA et al., 2001; GÁBOR
et al., 2008), enquanto que Cartmill et al. (2001b) observaram taxas de 40%. Assim, esses
estudos corroboram com as taxas verificadas nesta dissertação. No presente experimento, não
se verificou efeito de estação na perda gestacional. Esse resultado está de acordo com estudos
anteriores (HUMBLOT, 2001; LOPES et al., 2007; SOUZA, 2008; SANTOS et al., 2009). De
acordo com Santos et al. (2004), vários fatores estão associados com as perdas gestacionais,
entre eles podemos citar a presença de folículos persistentes que apresentam baixa qualidade
oocitária, a duração do pró-estro e da fase luteínica, concentração de progesterona no diestro
após a IA, o ambiente uterino, o reconhecimento da gestação, o estresse térmico, o escore de
condição corporal, a condição cíclica e afecções clínicas.
A maioria dos trabalhos científicos não verificou diferença na perda gestacional entre
IA e IATF (CARTMILL et al. 2001a; CERRI et al. 2003; GÜMEN et al., 2003; CHEBEL et
al., 2004; SANTOS et al., 2004). A perda gestacional dos animais do G-IATF na primeira
inseminação tendeu a ser maior quando comparada ao G-Controle (Tabela 3). Apesar de todas
as fêmeas terem sido avaliadas por palpação retal no início do experimento e excluídas do
estudo as vacas com involução uterina incompleta e endometrites, provavelmente uma
porcentagem não apresentava condição uterina adequada para manter a gestação. Ainda, as
vacas do G-IATF foram inseminadas em média 60 dias pós-parto e muitas não apresentavam
CL no D0 (n=280), enquanto que as fêmeas do G-Controle foram inseminadas após a
observação de cio, quando já haviam restabelecido a ciclicidade. Neste sentido, Galvão et al.
(2004) observaram que vacas em anestro apresentaram maior risco de perda gestacional.
Ainda, em estudo anteriores, as fêmeas que se encontravam em anestro apresentaram perda
gestacional numericamente maior do que as fêmeas cíclicas (SANTOS et al., 2004; in press3).
Esses achados podem explicar, em parte, a tendência de aumento perda gestacional no GIATF
Os intervalos parto/primeira IA e parto/segunda IA foram menores para as fêmeas
inseminadas após a sincronização da ovulação. Neste sentido, Norman et al. (2009)
analisaram os resultados em mais de 23.000 rebanhos leiteiros nos EUA entre os anos de
1995 e 2008. Os mesmos verificaram que a inseminação em tempo fixo reduziu em 18 dias
o intervalo parto/primeira IA. Ainda, Tenhagen et al. (2004) em estudo comparando o
protocolo Ovsynch com a inseminação após a observação de cio relataram que o protocolo
3

BISINOTTO, R. S.; CHEBEL, R. C.; SANTOS, J. E. P. Follicular wave of the ovulatory follicle and not cyclic
status influences fertility of dairy cows. Journal of Dairy Science, in press, 2010.
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diminuiu em 16 dias e em 44 dias o intervalo parto/primeira IA em um rebanho com alta e
baixa taxa de serviço, respectivamente. Esses dados confirmam o resultado encontrado no
presente experimento uma vez que, o grupo inseminado em tempo fixo apresentou menor
intervalo parto/primeira IA. Outros estudos também confirmaram efeito positivo da IATF no
intervalo entre o parto e a primeira inseminação (DE LA SOTA, 1998; JOBST et al., 2000).
Assim, uma grande vantagem da IATF é a antecipação das inseminações no período pósparto.
O intervalo entre as duas primeiras inseminações foi maior para o G-IATF chegando
próximo de completar dois ciclos estrais. Consequentemente houve também menor taxa de
serviço para esse grupo entre 21 e 42 dias após o período voluntário de espera (período que
as vacas vazias da IATF seriam reinseminadas). Supõe-se que uma porcentagem das vacas
do G-IATF não estava apta para manter a gestação com 60 dias pós-parto. Possivelmente,
essas fêmeas não responderam ao protocolo de sincronização da ovulação para IATF e não
estavam ciclando por volta de 23 dias após a primeira IA, apresentando um atraso na
manifestação de cio e reinseminação. No G-Controle isso não foi observado, uma vez que,
as vacas foram inseminadas conforme demonstraram cio durante o período pós-parto. Outro
fator que pode ter contribuído para o aumento do intervalo entre a primeira e a segunda
inseminação foi devido aos animais do G-IATF terem sido inseminados nas segundas-feiras.
Os diagnósticos de gestação foram feitos nas sextas-feiras com 32 dias pós-IA. Sendo assim,
as vacas que estavam vazias e apresentaram CL receberam uma dose de PGF2α, e
manifestaram o cio por volta de 35 dias após a primeira IA, enquanto que os animais do
grupo controle foram inseminados em dias aleatórios, conforme manifestaram o cio e foram
diagnosticados a partir de 28 dias após a inseminação (antecipando o tratamento com PGF2α
e o retorno ao cio). Ainda, pode ter ocorrido atraso na segunda inseminação para o G-IATF
devido à tendência de aumento na perda gestacional desse grupo quando comparada ao GControle. Há duas formas de ocorrer falhas de gestação, por problemas na fertilização e por
perda gestacional. Quando o intervalo entre ciclos estrais ou entre ovulações apresenta-se
maior em animais ciclando, essa característica geralmente indica mortalidade embrionária
(VAN CLEEFF et al., 1991; HUMBLOT, 2001).
Com relação ao intervalo entre o parto e a concepção, esse foi significativamente
menor para o grupo IATF. Isso pode ser explicado pela antecipação da primeira e da
segunda inseminação pós-parto, e também, pelas taxas de concepção semelhantes entre os
grupos. Sendo assim, a sincronização e a antecipação da primeira inseminação foram
eficientes em diminuir o IPC. Alguns trabalhos verificaram que a proporção de animais
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prenhes com menos dias em lactação foi maior em grupos submetidos à IATF (DE LA
SOTA et al., 1998; TENHAGEN et al., 2004). Contudo, ao final do período do presente
experimento a porcentagem de vacas prenhes foi igual nos grupos de tratamento. Esse fato
pode ser explicado pela alta taxa de serviço na propriedade. Tenhagen et al. (2004) obteve
resultados parecidos no estudo que avaliou a eficiência reprodutiva em diferentes rebanhos.
Em ambos, a IATF foi superior considerando somente o desempenho reprodutivo.
Entretanto, ao final do experimento, no rebanho com alta taxa de serviço, o grupo submetido
ao Ovsynch apresentou mesma porcentagem de animais prenhes que o grupo inseminado
após observação de cio. O mesmo não ocorreu no rebanho com baixa taxa de serviço, sendo
que o Ovsynch foi superior durante todo o estudo (TENHAGEN et al., 2004).
A detecção de estro ineficiente limita o sucesso econômico de fazendas comerciais de
leite, por diminuir drasticamente a eficiência reprodutiva. Quanto maior o número de vacas
em lactação no rebanho, maior a dificuldade de observação do cio, levando a perdas
econômicas devido à diminuição de vacas gestantes e o aumento do intervalo entre partos. A
utilização de protocolos de sincronização da ovulação para IATF elimina a necessidade de
detecção de cio, e aumenta as taxas de serviço. Neste sentido, alguns estudos mostraram que
a IATF aumentou o número de animais inseminados em relação aos observados em cio (DE
LA SOTA et al., 1998; TENHAGEN et al., 2004). Da mesma forma, o presente estudo
verificou maior taxa de serviço nos 21 dias após o período voluntário de espera para o GIATF comparado ao G-Controle. Porém, devido ao maior intervalo entre a primeira e a
segunda inseminação no G-IATF, a taxa de serviço foi menor no período entre 21 e 42 dias
após o PVE.
As concentrações plasmáticas de P4 não diferiram entre os grupos nos diferentes
momentos de coleta. Entretanto, sabe-se que os protocolos para IATF induzem precocemente
a ovulação do folículo que ovula com menor diâmetro (VASCONCELOS et al., 1999;
COLAZO et al., 2003; MUSSARD et al., 2007). Assim, pode-se pressupor que fêmeas
sincronizadas ovulam um folículo menor, formando um corpo lúteo de menor diâmetro com
reduzida capacidade esteroidogênica comparadas àquelas observadas em cio. Porém, a
possível explicação de não ter diferença nas concentrações plasmáticas de P4 seria de que o
uso da eCG no momento da retirada do implante auricular poderia ter estimulado o
crescimento folicular e a capacidade do CL de produzir P4 devido sua ação de FSH e LH
prolongada. Neste sentido, Souza et al. 2009 verificaram maiores concentrações circulantes de
progesterona em alguns momentos do diestro subsequente ao protocolo de sincronização da
ovulação em vacas de leite tratadas com eCG.
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No presente estudo foi observado efeito de paridade para algumas variáveis respostas.
Alguns estudos demonstraram que vacas primíparas apresentam maiores taxas de concepção
aos 30 e 60 dias pós IA quando comparadas às vacas pluríparas (TENHAGEN et al., 2001;
2004; SANTOS et al., 2009). Segundo Santos et al. (2009), maiores taxas de concepção 60
dias após a IA em primíparas se devem, em parte, à menor perda gestacional nessa categoria
animal. Esses resultados corroboram com os verificados na presente dissertação.
Apesar de alguns estudos verificarem intervalos mais longos em primíparas quando
comparadas com pluríparas (WATHES et al., 2007; MEIKLE et al., 2004), no presente
experimento primíparas apresentaram menor intervalo parto/concepção quando comparadas
as vacas pluríparas. Weller et al. (1985) observaram resultados semelhantes e que este variava
de acordo com a produção de leite. Ansari-Lari et al. (in press4) não verificaram efeito de
paridade no IEP, dias em aberto e parto/primeira IA. Entretanto, as primíparas apresentaram
menor serviço por concepção.

4

ANSARI-LARI, M.; KAFI, M.; SOKHTANLO, M.; AHMADI, H. N. Reproductive
performance of Holstein dairy cows in Iran. Tropical Animal Health and Production, 2010
in press (DOI 10.1007/s11250-010-9561-y).

57

8

CONCLUSÃO

As hipóteses iniciais do presente estudo foram parcialmente comprovadas.
As vacas submetidas à IATF na primeira inseminação apresentaram antecipação do
intervalo parto/concepção.
Ainda, o G-IATF obteve taxas de concepção semelhantes ao grupo observado em cio e
os intervalos parto/primeira IA e parto/segunda IA também foram antecipados no G-IATF,
confirmando a hipótese inicial do experimento.
A hipótese de que ao final do período experimental (150 dias pós-parto) o número de
vacas prenhes seria maior no grupo IATF foi rejeitada.
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IMPLICAÇÕES
Este estudo teve por objetivos avaliar o efeito do protocolo de IATF na eficiência
reprodutiva (taxas de concepção e intervalo parto/concepção) de vacas de leite de alta
produção. Assim, considerando os resultados do estudo, o grupo submetido à IATF obteve
desempenho superior. Em fazendas que apresentam grande número de vacas em lactação, as
falhas de detecção de cio são as principais causas de ineficiência reprodutiva. Porém, o uso de
protocolos de IATF isoladamente, pode não solucionar o problema de rebanhos leiteiros.
Outros fatores parecem estar associados entre eles, volumosos de baixa qualidade, problemas
sanitários, estresse térmico e falta de cuidados no periparto.
Devido a todos os problemas que afetam a eficiência reprodutiva, torna-se
fundamental a implementação de uma rotina reprodutiva dentro das propriedades de modo
que os índices produtivos e reprodutivos possam ser monitorados e avaliados constantemente.
As fazendas que trabalham semanalmente com a palpação de vacas, diagnóstico de gestação
precoce, uso de protocolos de IATF e outros, apresentam vantagens em termos de realização
de tarefas por terem facilidade e eficácia.
Os achados dessa dissertação podem ser utilizados por produtores, pesquisadores e
profissionais que trabalham com rebanhos leiteiros e pretendem estabelecer uma rotina
reprodutiva em propriedades de leite. Os resultados apontam que os protocolos de IATF
podem ser utilizados como ferramenta na decisão do momento de inseminar o rebanho, uma
vez que aumentam a taxa de serviço sem comprometer a taxa de concepção. E, ainda tem a
vantagem de induzir o retorno da ciclicidade em animais em anestro pós-parto.
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