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1. INTRODUÇÃO 

O estágio curricular foi efetuado sob a supervisão de José Mendes de Oliveira, 

Médico Veterinário autônomo que atua na região de Cornélio Procópio (PR). O 

profissional atende toda a região prestando serviços nas áreas de reprodução e 

manejo sanitário. 

O estágio curricular teve início no dia 03 de Agosto e foi encerrado no dia 30 de 

Novembro de 2015. 

 

2. ATIVIDADES 

 

As cidades atendidas foram Cornélio Procópio, Santa Mariana, Bandeirantes, 

Abatiá, Ribeirão do Pinhal, Nova Fátima, Congonhinhas e Ibaiti. 

O profissional reside em Cornélio Procópio, seu escritório possui mesa com 

cadeira, computador e telefone. 

As atividades realizadas neste período foram o diagnóstico de prenhez 

através de ultrassom, exames andrológicos, vacinação de brucelose, exames de 

brucelose e tuberculose, protocolos de IATF. 

O diagnóstico de prenhez foi realizado através do método de ultrassom com 

aparelho Aloka SSD 500. 

A vacina de brucelose foi efetuada com seringa automática de utilização única 

para esta finalidade, as vacinas são condicionadas em caixa de isopor com gelo 

reciclável, visando a manutenção da temperatura ideal do produto. 

A coleta de sêmen foi efetuada com auxílio de eletroejacualdor e o exame 

efetuado em microscópio óptico. 

O protocolos efetuados consistem na utilização de implantes intravaginais e a 

administração de Benzoato de Estradiol no D0, no D7 a administração de 

Prostaglandina F2α, a retirada dos implantes acontece no D9 em conjunto com a 

realização de 0,5 ml de Cipionato de Estradiol mais Gonadotrofina Coriônica Equina. 

A inseminação ocorre no D11 sempre respeitando o horário de início do tratamento 

dos animais. 
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Os exames de tuberculose são realizados através da prova comparada, onde 

ocorre a inoculação de PPD aviária e PPD bovina, a comparação dos resultados é 

realizada após 48 a 72 horas da administração dos antígenos. 

A retirada de bezerro em partos distócicos são efetuados com o auxílio de 

corrente obstétrica. 

 

Tabela 1- atividades desenvolvidas durante o estágio curricular sob supervisão do 

Médico Veterinário José Mendes de Oliveira 

ATIVIDADES REALIZADAS QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Protocolos IATF 2.855 48,72% 

Diagnóstico de Gestação 1.583 27,01% 

Vacinação Brucelose 827 14,11% 

Exames Brucelose e Tuberculose 483 8,24% 

Exame Andrológico 74 1,26% 

Coleta de Sêmen 13 0,22% 

Partos distócicos 24 0,41% 

TOTAL 5.859 100% 

 

 

3. CONCLUSÃO   

O estágio curricular proporcionou adquirir conhecimentos e habilidades práticas, 

além do desenvolvimento no relacionamento pessoal, muito importante para a futura 

vida profissional.  
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RESUMO 

 
A inseminação artificial em tempo fixo (IATF) é uma das mais utilizadas 
ferramentas no campo com o intuito de melhorar os índices reprodutivos do 
rebanho nacional. No entanto o baixo índice de prenhez apresentado pela 
técnica, faz com que muitos produtores não utilizem esta tecnologia. Sendo a 
progesterona um importante hormônio na melhora do ambiente uterino como 
na manutenção da gestação, este estudo teve como objetivo avaliar a 
atuação do acetato de melengestrol (MGA) no pós protocolo de IATF na 
tentativa de elevar a taxa de prenhez. Os grupos foram constituídos de 60 
animais no grupo controle e de 30 animais no grupo tratado, o protocolo 
utilizado foi implante e BE (benzoato de estradiol)  no D0, em D7 administrado 

PGF₂α (prostaglandina F₂α), D9 a retirada do implante com a administração 

de CE (cipionato de estradiol) e eCG (gonadotrofina coriônica equina), 
seguindo de IA (inseminação artificial) no D11. O diagnóstico foi realizado 
com 30 dias após a IATF e apresentou resultado de 53,3% para o grupo 
tratado com MGA e 38,3% para o grupo controle. Após analisar 
estatisticamente os dados obtidos, verificou-se que não houve significância 
entre os grupos controle e tratado. 
 
Palavras-chave: IATF, pós protocolo, progestágeno, MGA 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Artificial insemination at fixed time (TAI) is one of the tools used in the field in order to 
improve the reproductive performance of the national herd. However the low 
pregnancy rate presented by technology, makes many producers do not use this 
technology. Being an important hormone progesterone in improving the uterine 
environment as in the maintenance of pregnancy, this study aimed to evaluate the 
performance of the melengestrol acetate (MGA) in post TAI protocol in an attempt to 
increase the pregnancy rate. The groups consisted of 60 animals in the control group 
and 30 animals in the treated group, the protocol used was implant and BE (estradiol 

benzoate) on D0, PGF₂α (F₂α prostaglandin) was administered in D7, D9 implant 
removal with management EC (estradiol cypionate) and eCG (equine chorionic 
gonadotropin), following AI (artificial insemination) in D11. The diagnosis was made 
30 days after TAI and presented results of 53.3% for the treated group with MGA and 
38.3% for the control group. After statistically analyzing the data obtained, it was 
found that the standard deviation was not significant between the control and treated 
groups. 

 
 
Keywords: TAI, post protocol, progestin, MGA 
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1. INTRODUÇÃO  

 
 

A crescente demanda por carne no mundo, tornou o Brasil reconhecido no 

cenário mundial, fazendo com que a pecuária destinada ao corte ocupe um local de 

destaque, com capacidade de produção com baixo custo relativo devido a 

característica de criação extensiva (HOFFMANN et al., 2014). 

Para o Brasil ser considerado o maior produtor de carne bovina do mundo, foi 

necessário o trabalho em três pilares da produção animal: nutrição, sanidade e 

genética. A nutrição através do desenvolvimento de novas pastagens e 

principalmente o manejo correto destas e o aprimoramento de complementos 

minerais (LUCHIARI FILHO, 2006).  

A sanidade animal por meio do controle de doenças de rebanho que afetavam 

diretamente a fertilidade do plantel como a brucelose, tuberculose, rinotraqueíte 

infecciosa bovina (IBR), diarreia viral bovina 

(BVD), o desenvolvimento de novos produtos para o combate e controle de endo e 

ectoparasitas (JUNQUEIRA e ALFIERI, 2006). 

A genética com a introdução de sêmen melhorado na produção de carne 

bovina, havendo desta forma um melhor aproveitamento da heterose no rebanho 

nacional, diminuindo o tempo de produção e aumentando a quantidade e qualidade 

da carne produzida ( JUNQUEIRA e ALFIERI, 2006). 

A melhora nos indicadores de eficiência reprodutiva é uma ferramenta 

essencial para viabilizar a pecuária como negócio. A IATF deve ser utilizada com o 

objetivo de melhorar a taxa de prenhez e natalidade, que consistem nos dois 

maiores entraves (SÁ FILHO et al., 2009). 

O baixo índice de prenhez apresentado pela técnica, faz com que muitos 

produtores não utilizem esta tecnologia. Sendo a progesterona um importante 

hormônio na melhora do ambiente uterino como na manutenção da gestação, este 

estudo teve como objetivo avaliar a atuação do MGA no pós protocolo de IATF na 

tentativa de elevar a taxa de prenhez. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Segundo relata a história, a primeira vez em que a inseminação foi descrita 

remonta ao ano de 1332, utilizada pelos árabes em equinos (WEBB, 1992) 

No ano de 1780 o monge italiano Lázaro Sapallanzani citou pela primeira vez 

a fecundação de uma fêmea sem contato com um macho em experimentos feitos 

com anfíbios. Após o sucesso anterior, ele realizou a coleta de semên canino 

através de excitação mecânica e aplicou em uma fêmea no cio, a qual veio a parir, 

62 dias após, 3 filhotes (MIES FILHO, 1987).  

De acordo com Pereira (2009), os veterinários L. P. Jordão, J. S. Veiga e J. G. 

Vieira foram os responsáveis pelas primeiras inseminações no ano de 1938, no 

campo experimental de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. No ano de 

1943 foi realizado o primeiro curso de inseminação artificial para veterinários do 

Ministério da Agricultura e de outras instituições nacionais e estrangeiras na cidade 

de Bagé – RS. 

Uma das bases da IA é o melhoramento da genética do rebanho nacional 

utilizando material genético de touros comprovados para a transmissão de 

características indispensáveis à pecuária de corte como precocidade, ganho de peso 

e rusticidade. Os maiores entraves da utilização da inseminação artificial estão no 

manejo e nas falhas na detecção do estro. A   IATF surgiu com a finalidade de 

solucionar as deficiências apresentadas na inseminação convencional (PEREIRA, 

2009). 

Vários trabalhos científicos têm demonstrado que a IATF aumenta a taxa 

de vacas inseminadas e diminui o intervalo parto/concepção comparado com os 

métodos tradicionais de reprodução (IA com observação de estro e monta natural) 

(CAVALCANTE et al., 2001).  

Outro ponto positivo é a concentração e otimização da mão de obra para a 

execução de tarefas específicas em momentos específicos do ciclo de produção 

como o manejo reprodutivo, o nascimento de bezerros, a desmama e a formação 

dos lotes de recria e engorda (ALMEIDA et al., 2006; MILANI, 2014).  

Atualmente, o Brasil insemina em torno de 12% do total de fêmeas bovinas 

aptas à reprodução. No ano de 2012, atingiu o maior índice de crescimento até 

então, 23,6% em relação ao ano anterior, num total de 12.035.332 de doses 

comercializadas, sendo destinado ao rebanho de corte aproximadamente 59% do 
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total. O país produz em torno de 55% do sêmen oficialmente utilizado no mercado, 

sendo o restante importado, especialmente dos Estados Unidos e Canadá (ASBIA, 

2014). 

Em fêmeas bovinas a utilização da IA pode ser alavancada com o uso de 

protocolos que promovam a sincronização das ondas foliculares, dos estros e da 

ovulação. Com esta técnica há a possibilidade de dispensar a observação de estros, 

um dos maiores entraves da IA (CAVALCANTE et al., 2001).  

Outro entrave na eficiência reprodutiva seria o pós o parto, em que a fêmea 

bovina tem que criar um bezerro saudável e, em seguida, se restabelecer para uma 

nova gestação. Essa alteração fisiológica deveria ocorrer pela sequência de eventos 

que culminaria no comportamento do estro, seguido de ovulação e formação de 

corpo lúteo capaz de produzir quantidade suficiente de progesterona para manter 

nova gestação. No entanto, o que se observa em muitos casos é um longo período 

de anestro pós-parto e dificuldade na detecção do estro (GREGORY et al., 2009). 

 

2.1  CICLO ESTRAL 

 

O ciclo estral é definido como os fenômenos que ocorrem durante o intervalo 

entre dois estros. As fêmeas bovinas podem ser definidas como animais poliéstricos 

anuais, apresentando diversos ciclos estrais no período de um ano (GINTHER et al., 

1996). 

O ciclo estral nas fêmeas bovinas apresenta variação entre 16 e 24 dias, 

sendo o intervalo médio para fêmeas adultas de 21 dias. Este período é 

compreendido por interações e antagonismos provenientes de hormônios que são 

secretados à partir do hipotálamo, hipófise, útero e gônadas (REECE, 1996). 

O período que compreende o ciclo estral pode ser divido em duas fases: a 

estrogênica, que resulta do período do proestro ao estro e resulta na ovulação e da 

fase progesterônica, entre o metaestro e o diestro, resultando na luteólise. Cada 

ciclo estral pode apresentar de duas a três ondas de crescimento folicular. Cada 

onda folicular é composta por três fases distintas: recrutamento, seleção e 

dominância. Os hormônios que atuam nestas fases são o LH (hormônio luteinizante) 

e o FSH (hormônio folículo estimulante) (REECE, 1996). 

http://www.cpt.com.br/curso/7/5382/bezerras-de-racas-leiteiras-do-nascimento-ao-desaleitamento
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A fase de recrutamento ocorre através do crescimento simultâneos de um 

grupo de folículos no ovário estimulados pelo FSH. Este hormônio permite que eles 

cresçam, elevando sua capacidade esteroidogênica (PEREIRA, 2009).  

Após o FSH atingir seu nível máximo, ele começa a fase de declínio até os 

níveis basais. Esta queda é ocasionada pelos folículos que ainda necessitam do 

FSH para continuar seu crescimento. Estes folículos secretam estradiol e inibina, 

após a divergência, o folículo dominante contribui para queda na concentração de 

FSH, pois o mesmo se torna responsivo a menores concentrações deste hormônio 

(HAFEZ, 2004; PEREIRA, 2009). 

Somente na última onda folicular do ciclo estral é que o folículo ovulatório é 

formado, os folículos dominantes das ondas que o precederam entram em atresia. O 

corpo lúteo presente no ovário é o responsável por este processo através da 

produção elevada de progesterona, que promove feedback negativo no sistema 

hipotálamo-hipófise-ovário que reduz a frequência e amplitude dos pulsos de LH, 

inibindo sua maturação final e consequentemente a ovulação (HAFEZ, 2004). 

O folículo dominante em crescimento com baixa concentração de 

progesterona faz com que ocorra a elevação nas concentrações de estrógenos, 

promovendo o feedback positivo na liberação de GnRH (hormônio liberador de 

gonadotrofina), consequentemente o pico de LH, ocorrendo a ovulação (PEREIRA, 

2009). 

 

2.2  PROGESTÁGENOS NO AMBIENTE UTERINO 

De acordo com La Paz et a. (2007), a presença deste hormônio no ambiente 

uterino é responsável para que este se torne ideal para o desenvolvimento 

embrionário, receptividade uterina em relação ao concepto, adesão placentária e 

regular a contratilidade do miométrio. 

A progesterona atua no útero com a finalidade de estímulo e manutenção nas 

funções uterina para que ocorra o desenvolvimento do embrião em sua fase 

inicial, implantação e a placentação. A nutrição histotrófica  do endométrio é 

responsável pelo desenvolvimento do embrião na pré-implantação, característica 

indispensável para que o concepto sobreviva durante esta fase gestacional 

(FEDOZZI, 2008). 



 

9 
 

A estabelecimento e a manutenção da gestação estão relacionadas a 

importância da ação da progesterona no útero, sendo este hormônio o principal 

responsável por mudanças no endométrio uterino para que ocorra a implantação 

embrionária e o reconhecimento fetal (FRADE, 2012). 

 

2.3  RECONHECIMENTO MATERNO 

 

Para que ocorra o processo de reconhecimento materno, o concepto deve 

sinalizar sua presença para evitar a regressão do corpo lúteo, mantendo assim as 

concentrações de progesterona em níveis ideais (HAFEZ, 2004) 

De acordo com Hafez (2004), o concepto bovino produz a proteína 

trofoblástica bovina-1, classificada como interferon-Ƭ. Esta proteína tem grande 

efeito antiluteolítico, atuando na inibição ou alteração da síntese e secreção de 

PGF₂α pelo endométrio. Sua produção atinge grandes quantidades entre os dias 15 

e 17 da gestação (LIMA e SOUZA, 2009). 

A progesterona exerce um importante papel na regulação de proteínas e 

fatores de crescimento secretadas pelo útero responsáveis pelo crescimento inicial 

dos embriões (LIMA e SOUZA, 2009). 

Após a ovulação, o aumento de progesterona auxilia a maturação do 

endométrio e o crescimento embrionário (BESKOW, 2009) 

Estudos apontam que o interferon-Ƭ produzido pelo concepto está 

correlacionada com concentração de progesterona materna, sendo assim, a baixa 

progesterona pode causar interferência na secreção de interferon-Ƭ, prejudicando 

assim o reconhecimento materno da gestação (KERBLER et al.,1997).  

 

2.4  PROTOCOLO “PEPE” (PROGESTERONA-ESTRÓGENO 

PROSTAGLANDINA-ESTRÓGENO) 

 

O PEPE é um protocolo comumente utilizados, onde o animal recebe um 

implante de progesterona intravaginal e a administração de 2,0mg de BE no D0, 

fazendo com que o animal apresente nova onda de crescimento folicular. A 

administração de PGF₂α, é realizada entre os dias 7, 8 e 9, quando é efetuada a 

retirada do implante, induzindo à luteólise, 24 horas após, ocorre nova aplicação de 
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estrógeno, devendo os animais serem inseminados entre 52 a 56 após a retirada 

dos implante (BARROS e ERENO, 2004). 

Este protocolo vem sofrendo modificações na tentativa de melhorar a 

sincronização da ovulação e do crescimento folicular. Novos trabalhos relatam que 

administração de eCG (gonadotrofina coriônica equina), após a PGF₂α elevam as 

taxas de prenhez em animais que se encontrem em anestro pós-parto (protocolo 

PEPE/eCG) (OLIVEIRA et al., 2015). 

 

2.5  Hormônios utilizados na IATF 

 

2.5.1 Progestágenos 

 

Hormônio esteroidal responsável pela manutenção da gestação e a 

preparação do útero para a nova gestação sendo secretado pelo corpo lúteo 

(CUNNINGHAM, 2004). Sua utilização nos protocolos consiste na elevação da 

concentração deste hormônio na circulação sanguínea e ao ocorrer sua regressão o 

animal deve apresentar a fase estrogênica (BARROS e ERENO, 2004). 

De acordo com Beskow (2009) a progesterona atua na preparação do 

ambiente uterino, tornando este mais favorável ao concepto. 

Sua utilização associada aos estrógenos tem como finalidade a regressão do 

folículo dominante e dar início a nova onda folicular (PEREIRA, 2009).  

De acordo com Barros e Ereno (2004), animais em anestro pós-parto 

expostos à progesterona em um período de 5 a 9 dias, retornam à ciclicidade, 

aproximadamente 72 horas após o tratamento, ocorre o pico de LH.  

Existem no mercado brasileiro dois modelos de implantes de progesterona, os 

implantes intravaginais e os dispositivos auriculares subcutâneos, normalmente são 

utilizados outros hormônios associados aos protocolos de IATF (COSTA, 2008).  

 

2.5.1.1 MGA (Acetato de Melengestrol) 

 

O MGA (6α-methyl-6-dehydro-16-methylene-17- acetoxyprogesterone), é um 

esteróide progestacional sintético de atividade oral, desenvolvido em 1962, a partir 

da adição de um radical metil a medroxiprogesterona (MAP), o que aumentou, 
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consideravelmente sua potência e estimulou o interesse pela pesquisa com 

progestágenos orais. O MGA foi usado, primeiramente, em confinamentos para 

novilhas como promotor de crescimento, aumentando a eficiência e ganho de peso 

dos animais, mas o produto também é capaz de manter a gestação e alterar o ciclo 

estral (PEREZ, 2005).  

Em estudo in vitro  realizado por Perry et al., (2005) para avaliar a ação do 

MGA como progestágeno, indicou que MGA é eficaz para se ligar ao receptor de 

progesterona, assim é possível afirmar o mecanismo que permite MGA inibir a 

ovulação, mas ação sobre eixo reprodutivo ainda não é conhecido. Hageleit et al., 

(2000) citado por Perry et al., (2005) avaliaram que as concentrações circulantes 

eficazes em bovinos de MGA  para inibir a ovulação é de 0,03 ng / ml. 

Sua utilização em novilhas confinadas apresenta grande eficácia na 

supressão do estro, único a apresentar atividade oral em ruminantes e quando 

comparado aos outros, é o mais potente. A facilidade de administração e a baixa 

dose recomendada do produto o tornam economicamente viável (POWELL, 1996). 

A utilização do MGA em protocolos de inseminação está associada ao seu 

baixo custo, facilidade de administração, indução de puberdade em novilhas, retorno 

da ciclicidade em fêmeas acíclicas e a regulação dos estros seguintes (EBORN e 

GRIEGER, 2013)  

Uma das características essenciais para o reconhecimento do embrião no 

ambiente uterino é a quantidade de progesterona suficiente, caso o corpo lúteo não 

consiga secretar estes níveis ideais deste composto, o reconhecimento e a 

implantação do embrião não ocorrerá. Baixas concentrações de progesterona 

alteraram a expressão gênica do endométrio, criando condições sub-ótimas, sendo 

que com a suplementação de progesterona exógena também gerou grandes 

mudanças no endométrio bovino, portanto, as baixas concentrações de 

progesterona e suas causas no ambiente uterino, foram associadas a baixa 

capacidade do útero suportar o crescimento do concepto (FORDE et al., 2011). 

Ao se administrar progesterona exógena em animais que não apresentam 

corpo lúteo funcional, ocorre crescimento contínuo ou a manutenção de um folículo 

dominante (YELICH, 1997). 
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Mann (1999) observou que animais suplementados com progesterona antes 

do 6º dia após a inseminação apresentaram aumento significativo na taxa de 

concepção. 

A utilização do MGA no pós-protocolo tem como finalidade melhorar a taxa de 

concepção em animais que se apresentem em anestro pós parto (WOOD-FOLLIS et 

al., 2004). 

Sendo assim, acredita-se que a suplementação dos animais submetidos a 

IATF com progesterona deve elevar as taxas de prenhes (AONO, PERES E 

MARCON, 2008).  

 

 

2.5.2 Estrógenos 

 

Hormônio esteroidal produzido nas células da granulosa dos folículos em 

crescimento (CUNNINGHAM, 2004). 

De acordo com Reece (1996), a presença deste hormônio na fêmea está 

intimamente associado as atividades que atuam no controle da ovulação e preparo 

do trato reprodutivo da fêmea para a fertilização.  

O uso de estrógenos associado aos progestágenos tem o objetivo de 

sincronizar onda folicular. A ação deste hormônio não depende da fase da onda 

folicular, pois causa queda nas concentrações de FSH e LH e levando a atresia 

folicular e consequentemente novo pico de FSH e o recrutamento de nova onda 

(MARTINEZ et al., 2005). 

O mercado possui diversos compostos que são utilizados em protocolos, cada 

um com seu metabolismo e tempo de meia vida diferente. Os mais utilizados são o 

BE (Benzoato de Estradiol), CE (Cipionato de Estradiol) e o VE (Valerato de 

Estradiol) (NEVES, MIRANDA e TORTORELLA, 2010). 

 

2.5.3 PGF₂α (Prostaglandina F₂α) 

 

A PGF₂α é um ácido graxo não saturado com 20 carbonos e pode ser 

secretado por quase todos os tipos de tecido do organismo (HAFEZ, 2004; NOVAES 

FILHO, 2014). 



 

13 
 

As prostaglandinas agem na regulação de diversos fenômenos fisiológicos e 

farmacológicos, assim como na contração da musculatura lisa do trato reprodutivo e 

gastrointestinal, formação do corpo lúteo, ovulação, transporte espermático, parto e 

ejeção do leite (HAFEZ, 2004). 

Este hormônio é muito utilizado no controle do ciclo estral e atua na regressão 

do corpo lúteo, porém, sua atuação depende da resposta do corpo lúteo e também 

do desenvolvimento do folículo dominante (HAFEZ, 2004). 

Por ser um agente luteolítico normalmente associado ao final da fase 

luteínica, quando na ausência da fertilização, permite o início de um novo ciclo 

estral. Por isso pode ser considerada um potente agente na interrupção de uma 

gestação em fase inicial (HAFEZ, JAINUDEEN e ROSNINA, 1995). 

A utilização combinada de progestágenos com a PGF₂α visa promover a 

sincronização do estro de maneira mais eficaz, quando sua administração ocorre 

entre 24 a 48 horas antes da retirada dos implantes. Promovendo o crescimento do 

folículo pré-ovulatório de maneira mais uniforme (BARROS e ERENO, 2004). 

 

2.5.4 eCG (Gonadotrofina Coriônica Equina) 

 

Glicoproteína produzida nos cálices endometriais da égua prenhe (entre 40 e 

130 dias de gestação) (HAFEZ, 2004). Tem como característica ser de meia vida 

longa (≤ 3 dias) e se ligar aos receptores de FSH e LH dos folículos e de LH do 

corpo lúteo, criando condições de crescimento folicular e de ovulação (NEVES, 

MIRANDA e TORTORELLA, 2010). 

Possui ação similar ao FSH e LH, estimulando a esteroidogênese e 

crescimento folicular. Sua aplicação ao final do tratamento com progestágenos eleva 

a fertilidade de animais com baixa condição corporal. Quando aplicado antes da 

retirada do implante, permite maior crescimento folicular nas 48 horas após a 

retirada, o que resulta em um aumento da taxa de ovulação (PEREIRA, 2009) 
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3. MATERIAIS E MÉTODO 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Vitória no município de 

Bandeirantes (PR) e ocorreu entre os meses de março e maio 2015. 

 A propriedade conta com todas as instalações necessárias para a realização 

do trabalho como curral, tronco de contenção e cochos de água em todas as 

divisões do curral. As palhetas de sêmen utilizadas no experimento foram adquiridas 

de empresa idônea e com certificação de qualidade.  

Para a realização do trabalho foram utilizados 2 grupos de animais, sendo o 

grupo controle (grupo 1) com 60 animais e o grupo que recebeu o tratamento (grupo 

2) com 30 animais, todas com bezerro ao pé. Os grupos contaram com vacas F1 de 

cruzamento industrial Limousin X Nelore, multíparas com idade entre 3 a 7 anos, 

com escore corporal ≥2.5 (escala de 1 a 5), com 50 e 75 dias de pós parto. 

 Os animais foram divididos ao acaso e permaneceram em piquetes 

separados, com cocho de água e cocho saleiro com fornecimento de suplemento 

mineral ad libitum.  O saleiro foi instalado a 1,00 metro de altura do terreno afim de 

evitar que os bezerros viessem a consumir o produto. Os implantes utilizados foram 

CIDR® de segundo uso conforme os grupos descritos abaixo.   

Grupo 1 -  Sessenta vacas deste grupo receberam implantes intravaginais 

(CIDR®) juntamente com 2,0 ml (2,0mg) de BE (Gonadiol®) intramuscular em D0. 

No D7 foi administrado 2,5ml (12,5mg dinoprost) de PGF2α (Lutalyse®) e no D9 foi 

efetuada a retirada dos implantes e aplicado por via intramuscular 0,5ml (1,0mg) de 

CE (ECP®) mais 1,5ml (300 UI) de eCG (Novormon®). A inseminação ocorreu no 

D11, respeitando o horário de início do tratamento às 08:00. 

Grupo 2 -  No D0 30 vacas receberam implantes intravaginais (CIDR®) 

juntamente com 2,0 ml (2,0mg) de BE (Gonadiol®) intramuscular. No D7 foi 

administrado 2,5ml (12,5mg dinoprost) de PGF2α (Lutalyse®) e no D9 foi efetuada a 

retirada dos implantes e aplicado por via intramuscular 0,5ml (1,0mg) de CE (ECP®) 

mais 1,5ml (300 UI) de eCG (Novormon®). A inseminação ocorreu no D11, 

respeitando o horário de início do tratamento às 08:00. 

Este grupo 2 recebeu suplemento mineral ad libitum, assim como o grupo que 

o precedeu, porém, foi fornecido aos animais deste grupo, a quantidade de 2,28 

gramas de MGA Premix® por cabeça/dia, durante 6 dias, iniciando no D12 e 
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terminando no D17 (pós protocolo), totalizando o valor recomendado pelo fabricante 

de 13,68 gramas/animal. 

O cocho saleiro foi reabastecido diariamente com sal TechSal 68® (Socil), 

garantindo a suplementação mineral para todos os grupos durante o experimento. 

O diagnóstico de gestação foi realizado com ultrassom Aloka SSD 500 30 

dias à partir da data de inseminação.   

Para a análise dos dados obtidos, foi empregado o teste do Qui Quadrado no 

nível de 5%, comparando-se o controle com tratamento em relação ao diagnóstico 

de gestação positivo e negativo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A taxa de prenhez no grupo tratado com MGA foi de 53,3% enquanto que no 

grupo controle foi de apenas  38,3%. Apesar da superioridade de fêmeas prenhez 

tratadas com MGA em relação as não tratadas, não houve diferença entre os grupos 

(Tabela 2), portanto pode-se afirmar que o MGA não aumentou a taxa de prenhez. 

 

Tabela 2- Grupo de animais controle e tratado submetidos ao teste de Qui Quadrado 

no nível de 5% 

 

Diagnóstico 
Positivo  

% Diagnóstico 
Negativo 

% 
TOTAL 

Controle (Grupo 1) 23  38,33 37 61,67 60 

Tratado (Grupo 2) 16  53,33 14 46,67 30 

 
39   51  90 

  
  

 

 

 Qui quadrado calculado  1,83  

 Qui quadrado tabela (5%)  3,84  

  

Garrett et al. (1998) evidenciaram que a aplicação de 100mg de progesterona 

exógena nos primeiros quatro dias de gestação elevaram a concentração de 

progesterona plasmática aos 14 dias de gestação. Ficou também caracterizado um 

desenvolvimento embrionário de melhor qualidade nos animais tratados. 

A suplementação com progesterona também surtiu efeito quando efetuada, 

ao início de nova gestação, através de dispositivos intra vaginais (PRID) e obteve 

índice de 60% dos animais com prenhes confirmada frente a 30% dos animais que 

não receberam o tratamento (ROBINSON, LESLIE e WALTON, 1989).  
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De acordo com Rodrigues et al.(2014) a utilização de MGA Premix® em 

vacas nelores lactantes não obteve resultados positivos quando tratadas do 13º ao 

18º dia após a inseminação e quando suplementadas do 5º ao 10º dia apresentou 

queda nos resultados de concepção de vacas Nelore pluríparas lactentes.  

Aono, Peres e Marcon (2008) compararam o efeito do MGA Premix® em 

vacas Nelores lactantes, onde o grupo recebeu o tratamento do 14º ao 20º dia pós 

inseminação e observou a taxa de prenhez de 51,8% do grupo tratado e de 32,8% 

com o grupo controle. 

Silva Junior (2014) suplementou 99 animais com MGA Premix® durante o 13º 

ao 17º dia após a inseminação e a suplementação promoveu aumento na taxa de 

prenhez (P<0,01) do grupo tratado. 

No presente trabalho o MGA Premix foi utilizado no 11º ao 17º dia pós 

protocolo de IATF, não houve diferença significativa entre grupo tratado e não 

tratado e diferentes dos trabalhos apresentados acima. 

É também possível que, como MGA sendo um progestágeno oral, servido 

com o sal mineral para vários animais em comum, tenha ocorrido variação no 

consumo, não sendo possível, neste experimento a realização da dosagem de 

progesterona para confirmar a concentração desse hormonio nos animais. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se que a utilização do MGA no pós protocolo de IATF, do 11º ao 17º 

dia, não elevou significativamente a taxa de prenhez. 
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