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INTRODUÇÃO 

 

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta o 

Brasil como uma grande potência mundial relacionada à criação animal. O país 

em 2015 ultrapassou o número de 215,2 milhões de bovinos, colocando-o na 

posição de país com maior rebanho comercial do mundo. (IBGE, s/d). Em 2016 

o rebanho bovino apontou um crescimento de 1,4% em relação ao ano anterior, 

chegando ao número de 218,23 milhões de animais. (NOGUERIA, 2016).  

A Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento - 

ApexBrasil (2017) refere que a pecuária brasileira através da cadeia reprodutiva 

movimentou, em 2015, mais de 483,5 bilhões de reais. Isso mostra um 

crescimento de 27% em relação ao ano de 2014, o que quer dizer que 30% do 

produto interno bruto (PIB) do agronegócio é representando pela pecuária. O 

Brasil também ocupa o lugar de segundo país que mais exportou carne bovina 

em 2016, sendo um total de 1,4 milhões de toneladas. (IBGE, 2015).  

Para o país chegar a posição em que se encontra hoje foi necessário a 

aplicação de técnicas que permitissem o melhoramento e a padronização do 

rebanho. Durante esse cenário desenvolveu-se a técnica da inseminação 

artificial (IA), porém, essa ainda apresentava algumas dificuldades, 

principalmente quando se diz respeito a criação de gado de corte extensiva, 

predominante no território brasileiro. A dificuldade de observação de cio e 

determinação do melhor momento para realização da IA era prejudicada pelo 

esquema de criação aplicado, sendo assim, pensando no aperfeiçoamento da 

biotecnologia a técnica da inseminação artificial em tempo fixo (IATF) foi 

desenvolvida. 

A primeira publicação sobre a IA no Brasil surgiu em 1912, quando o uso 

da técnica foi recomendado para equinos. Posteriormente, Hermsdorff, 

veterinário, sugeriu que a técnica poderia ser usada, também, em bovinos, 

suínos e ovinos. (SEVERO, 2015). Desde o início da aplicação da IA os números 

de sua aplicação são crescentes. IBGE (2015), aponta para uma estimativa de 

mais de 1 milhão de protocolos aplicados entre os anos de 2016 e 2017. A partir 

da técnica de IATF foi possível inseminar um grande número de animais em um 

único dia (RODRIGUES et al., 2017). 
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Sendo assim, a IATF promove grandes vantagens, como a não 

necessidade de observação de cio, evita a inseminação de vacas em momento 

incorreto, induz a ovulação e ciclicidade, aumenta o número de prenhes, diminui 

o intervalo entre partos – IEP e permite o planejamento das inseminações em 

um período curto de tempo. (SIGNOR, 2010).  

Para que aconteça a sincronização e indução a IATF fármacos 

encontrados no mercado são utilizados. Esses fármacos são hormônios, como 

benzoato de estradiol (BE), gonadotrofina coriônica equina (eCG), hormônio 

secretor de gonadotrofina (GnRH), prostaglandina F2α (PGF2α) e progesterona 

(P4) (PONCIO, et al. 2015). 

A presente pesquisa busca discutir a técnica da IATF, suas vantagens e 

desvantagens e os protocolos mais utilizados. Para isso, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica, em que na primeira parte foi apresentado a anatomia e fisiologia da 

fêmea bovina. Posteriormente, na segunda parte foi discutida a técnica da IATF, 

suas vantagens e desvantagens. E, por último, foram abordados alguns 

protocolos possíveis, bem como a utilização do Doppler 3D como uma 

possibilidade de diagnóstico.  
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1. Revisão bibliográfica  

 

 

1.1 Anatomia do sistema reprodutor 

 

O sistema reprodutor feminino é formado por ovários, ovidutos (tuba 

uterina), útero, cérvix, vagina, vestíbulo e vulva. (PANSANI; BELTRAN, 2009). 

A função dos ovários é tanto exócrina (liberação de oócitos) quando 

endócrina (produção dos hormônios esteroides, estradiol e progesterona (P4) e 

dos hormônios proteicos, relaxina, inibina, activina e folistatina). (PENSANI; 

BELTRAN, 2009). Os ovários são pares e também tem as funções gametogênica 

de produção de oócitos. Eles se localizam na cavidade abdominal e tem formas 

e tamanhos que podem variar de acordo com as características do animal e com 

a fase do ciclo estral, mas na maioria das vezes tem formato de amêndoa e 

pesam de dez a 20 gramas. (DYCE, 2004). 

Os ovidutos oferecem um ambiente apropriado para a união dos gametas 

e para o desenvolvimento inicial do embrião. É dividido em infundíbulo, onde 

estão localizadas as fimbrias que captam o oócito após a ovulação, ampola, onde 

ocorre a fecundação, e o ístmo, onde estão localizados os sítios de ligação 

espermáticos. (DYCE, 2004). 

O útero é dividido em três partes, que são: corpo, cornos e colo (cérvix), 

sendo os dois cornos separados pelo septo intercornual na espécie bovina. O 

útero tem várias funções, como, por exemplo, transporte dos espermatozoides 

do local da ejaculação até os ovidutos, regulação da função do corpo lúteo e 

implantação do embrião com o seu posterior desenvolvimento, gestação e parto 

(PENSANI; BELTRAN, 2009).  

A cérvix uterina é localizada caudalmente à vagina, dispõem de anéis 

fibrocartilaginosos e tem como função a apuração e o reservatório dos 

espermatozoides viáveis, como também, de oferecer proteção para o ambiente 

uterino durante a gestação. (PENSANI; BELTRAN, 2009).  

A vagina é o órgão copulatório e está delimitado pelo orifício externo da 

cérvix e lábios vulvares e é, onde o sêmen é depositado durante a monta natural. 

O orifício externo da uretra está localizado no vestíbulo vaginal que caudalmente 
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está delimitado pela vagina, onde os lábios vulvares e clitóris se encontram 

(DYCE, 2004). 

 

 

1.2 Puberdade 

 

A puberdade é definida pelo início da produção e emissão de gametas 

funcionais e o desejo e habilidade de se reunir sexualmente. (HAWK; BELLOWS, 

1982). A puberdade é decorrente de uma sequência acumulativa de 

acontecimentos hormonais, estando mais associada ao peso do que a idade 

(MENDES, 2010). Hank e Bellows (1982), relataram que a puberdade é 

estabelecida com o primeiro estro associado a uma ovulação espontânea. A 

idade desse primeiro estro varia, pois depende de uma série de variáveis, como, 

raça, nutrição e taxa de crescimento. Porém a idade média para o aparecimento 

da puberdade em novilhas bem nutridas é, em média, de 11 a 15 meses.  

O começo da puberdade é influenciado pela maturação do eixo 

hipotálamo-hipófise, sendo a atividade reprodutiva estabelecida quando há 

interações funcionais hipotálamo-hipófise-gonadais (HANK; BELLOWS, 1982).  

Conforme essa fase vai se aproximando começa-se a estabelecer um 

padrão cíclico de liberação de hormônio luteinizante (LH), liberado pela hipófise, 

o que causa ovulação e luteinização dos folículos, dos quais são excretados 

baixos níveis de progesterona (HAWK; BELLOWS, 1982).  

A restrição alimentar pode ser um fator de atraso à puberdade, pois 

suprimi a pulsatilidade de LH, necessário para o crescimento do folículo 

ovariano. Outra consequência da restrição alimentar está ligada à diminuição 

das concentrações de IGF-1, o que consequentemente tem menor produção de 

estradiol e não ovulação. A intervenção das dietas ainda tem sido pesquisada, 

porém alguns resultados citados pelo autor demonstram que quando a dieta é 

mais restritiva a puberdade é alcançada mais tarde. Já novilhas que foram 

alimentadas com dietas bastante ricas a partir do terceiro e quarto mês entraram 

na puberdade com sete e oito meses. Estudos ainda têm sido realizados na 

tentativa de atingir a puberdade precoce, antes dos 300 dias de vida do animal. 

(GUERREIRO, 2009). 
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Sabe-se que as pastagens brasileiras são deficientes em minerais, desse 

modo, a suplementação alimentar para os animais submetidos a pastagem 

possibilita aumento da eficiência da produção, além de melhorar qualidade de 

carne e acabamento de carcaça, aumentando a produtividade. Com isso é 

possível reduzir o tamanho da área para a mesma produção e o impacto 

ambiental. (VALLE, 2011). Assim, a sazonalidade da produção de forragens, 

deficiência de pastagens e a falta de suplementação alimentar durante o período 

de crescimento e engorda dos animais são alguns dos problemas que atrasam 

a puberdade do rebanho nacional. (SÁ FILHO et al., 2008).  

O rebanho brasileiro é predominante de Bos taurus indicus que, devido a 

sua condição de adaptação a altas temperaturas, umidade e condições de 

manejo, encontram-se em áreas tropicais e subtropicais. Entretando, as fêmeas 

dessas regiões apresentam alta incidência de anestro pós-parto, o que diminui 

a taxa de serviço e aumenta o intervalo parto concepção e, consequentemente, 

interfere negativamente no desempenho reprodutivo. (CREPALDI, 2009).  

Além disso, quando o Bos indicus é comparado ao Bos taurus esses 

apresentam estro de curta duração e com alta ocorrência de estro noturno, sendo 

que 30% apresenta início e final do estro no período noturno, dificultando a 

identificação. (RODRIGUES, 2016; SÁ FILHO et al., 2008).  

A partir dos problemas relacionados aos nossos métodos de criação e 

animais mais tardios vê-se a necessidade do uso de hormônios para antecipar a 

ciclicidade de animais jovens. Outros resultados de Guerreiro (2009) 

consideraram que a aplicação de hormônios progestágenos contribuem para o 

início da puberdade, pois aumentam os níveis de LH.  

Embora a novilha já tenha atingido o primeiro estro, Santos Junior (2008), 

apontou para o fato de isso não significar que ela esteja apta à reprodução. Isso 

porque a puberdade está relacionada com fatores nutricionais, portanto, com o 

estado corporal delas e, com um acompanhamento alimentar chega-se a 

puberdade em 11 a 15 meses. Desde que a bezerra nasce, sua energia é 

concentrada no seu desenvolvimento e crescimento, inibindo o trato reprodutivo 

até que ela entre no desenvolvimento corporal necessário para a reprodução. 

Quando isso acontece, os gastos energéticos diminuem em relação ao 

crescimento, e ela encontra-se apta para uma gestação normal, parto e lactação. 
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O aspecto nutricional influencia a entrada da puberdade, ao atingir 

aproximadamente 60% do peso adulto a novilha inicia a atividade reprodutiva. 

(PAVANELLO, 2013). 

A capacidade da novilha de emprenhar é logo após a puberdade, antes 

mesmo da puberdade a hipófise é capaz de produzir hormônio folículo 

estimulante (FSH) gerando o crescimento folicular dos ovários, porém, os 

folículos não atingem a ovulação. Em seguida, há uma nova onda de 

crescimento folicular. Posteriormente o desenvolvimento ovariano e uterino se 

intensificam e preparam o sistema reprodutivo para funcionar. As novilhas 

passam a produzir e armazenar LH na hipófise. Assim, aumenta a produção de 

estrógenos que por feedback positivo estimulam a maior produção e liberação 

de LH. E, o folículo dominante tem suporte de FSH e LH, depois do pico de 

estrógenos, acontece o pico de LH causador da primeira ovulação e luteinização 

folicular. Deste modo o corpo lúteo (CL) produz progesterona agindo na 

finalização endometrial e a novilha passa ser considerada apta a gestar. 

(GUERREIRO, 2009).   

 

 

1.3 Fisiologia e ciclo estral 

 

O ciclo estral é dirigido por mecanismos endócrinos e neuroendócrinos, 

que são hormônios hipotalâmicos, as gonadrotopinas produzidas pelo 

adenohipófise e os esteroides secretados pelos ovários. (OLIVEIRA, 2006). 

Sendo o ciclo um período em que ocorrem mudanças endócrinas e morfológicas. 

(SANTOS JUNIOR, 2008).  

As fêmeas bovinas são caracterizadas como animais poliéstricos anuais, 

sendo assim, elas passam por múltiplos ciclos estrais durante o ano. O ciclo tem 

variações de 17 a 22 dias para vacas. Esse momento pode ser dividido em duas 

fases: a folicular ou estrogênica, que vai desde o pró-estro ao estro culminado 

na ovulação, e a fase luteíca ou progesterônica, que engloba o metaestro e o 

diestro culminado com a luteólise (PEREIRA, 2009). A primeira fase, folicular, é 

reconhecida pelo desenvolvimento do folículo, estrutura no ovário que tem o 

óvulo, e termina com a ovulação, já a segunda fase, luteínica, é identificada pelo 

desenvolvimento do CL.  
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O pró-estro é o período antes do estro, determinado pelo aumento gradual 

de estrógeno, oriundo do desenvolvimento folicular. Ocorre aumento gradativo 

na vascularização e tônus muscular da genitália, edemaciação inicial da vulva, 

proliferação do epitélio vaginal e relaxamento da cérvix. Dura em torno de dois a 

três dias e acaba quando a fêmea permite que o macho a monte (OLIVEIRA, 

2006). É durante essa fase que o aumento do estradiol desencadeia o pico de 

LH em torno de 12 horas após o começo do estro para então ocorrer a ovulação. 

(SANTOS JUNIOR, 2008).  

A fase de estro é caracterizada pela aceitação do macho. Durante esse 

período há altos níveis de estrógeno. O útero e as tubas estão túrgidos, a cérvix 

relaxada, vagina e vulva apresentam sinais de hiperemia e edema, com 

presença de muco. Esse período dura aproximadamente de dez a 18 horas na 

vaca, e tem seu fim quando a fêmea se recusa a aceitar a monta (OLIVEIRA, 

2006).  A ovulação acontece entre 12 a 16 horas ao fim do estro. (SANTOS 

JUNIOR, 2008).  

O metaestro é a fase mais difícil de se identificar. Nesse momento, as 

células da teca e granulosas, estimuladas pelo LH, passam por um processo de 

diferenciação em células luteínicas que darão origem ao CL. O CL secreta 

quantidades crescentes de progesterona até que seu limite de produção seja 

atingido, ocorrendo então a ovulação. A genitália começa a apresentar menor 

tônus, menor vascularização e edema, devido a inicial produção de 

progesterona. O metaestro finaliza quando o CL alcança sua inteira capacidade 

de produzir progesterona, por volta do quinto dia após a ovulação (OLIVEIRA, 

2006).  

O período do diestro é a fase de maior duração e ocorre sob 

predominância da progesterona. A participação desse esteroide faz com que o 

endométrio fique mais espesso e apresente maior atividade glandular, fazendo 

com que a cérvix se feche, a musculatura do genital relaxe, há diminuição da 

vascularização e o epitélio vaginal inicia o período secretório. O diestro tem 

duração de aproximadamente 13 a 15 dias e finaliza com a regressão fisiológica 

do CL, dando início a outro estro (OLIVEIRA, 2006). 

Os acontecimentos que ocorrem durante o ciclo estral são comedidos pela 

relação dos hormônios GnRH, FSH, LH, estradiol e progesterona. (CAMPO 

GRANDE, 1991).  
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O hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) é produzido no 

hipotálamo, estrutura presente no sistema nervoso central, por meio do sistema 

porta-hipotalâmico-hipofisário, atingindo a hipófise anterior resultando na 

liberação de FSH e LH. (PEREIRA, 2009). As gonadrotofinas tem por objetivo 

estimular as gônadas, que resulta em crescimento folicular ovariano, maturação 

dos oócitos, desenvolvimento do corpo lúteo e consequentemente secreção de 

progesterona. (HAWK; BELLOWS, 1982).  

O FSH e LH são liberados pela hipófise anterior. O FSH tem como função 

a estimulação do desenvolvimento folicular e o estímulo para secreção de 

estrógenos. Já o LH tem como função a maturação final do folículo, estimulação 

da ovulação, formação e manutenção do CL. A onda pré ovulatória de LH é 

responsável pela ovulação e tem duração de seis a 12 horas, dessa forma, essa 

onda ocorre quando há aumento de estrógeno, realizando feedback negativo 

sobre a hipófise para FSH e feedback negativo para LH, ocorrendo a ovulação. 

(CAMPO GRANDE, 1991). 

Progestágenos e estrógenos são descritos como hormônios ovarianos. 

(PEREIRA, 2009). O estrógeno é produzido por células da granulosa e da teca 

interna dos folículos por meio de percursores da androstenediodina perante ação 

do FSH e LH. Sendo que, o LH induz as células tecais do folículo a secretar 

andrógenos, que são transformados em estradiol nas células da granulosa por 

intermédio do FSH. (OLIVEIRA, 2006).  

Entre as ações do estrógeno encontram-se: permitir o desenvolvimento 

dos órgãos e características sexuais secundárias da fêmeas, estimulam o 

crescimento do endométrio, aumenta a contratilidade uterina, deixam o útero 

mais sensível a ação da progesterona, hipertrofiam o endométrio em doses 

crônicas, estimulam o crescimento e a atividade muscular dos ovidutos, agem 

sobre o conduto cervical, permitem o crescimento e desenvolvimento dos ductos 

mamários, atuam sobre o sistema nervoso central para induzir o estro ou cio na 

fêmea, fortalecem os efeitos da ocitocina e prostaglandina (PGF2α) nas 

contratações uterinas, produzem relaxamento da sínfise púbica e do ligamento 

interpúbico e produzem efeitos sobre os órgãos endócrinos. (OLIVEIRA, 2006).  

A PGF2α é produzida no útero e secretada de forma pulsátil. Ela interfere 

na regulação neuroendócrina do ciclo estral por meio de seu efeito luteolítico 

causando a baixa da progesterona. (PONCIO et al., 2015).  
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Os hormônios estradiol e progesterona são, respectivamente, produzidos 

pelas estruturas do ovário, folículo e CL e estão relacionados a manifestação do 

estro e manutenção da gestação, respectivamente. (CAMPO GRANDE, 1991).  

O eixo hormonal se inicia no hipotálamo com a liberação de GnRH, que 

será responsável pela liberação dos hormônios gonadotróficos (FSH e LH), 

desse modo, realizam feedback para as gônadas. O GnRH realiza feedback 

positivo para a hipófise, que, inicialmente libera picos elevados de FSH e níveis 

basais de LH, assim, haverá desenvolvimento folicular pela ação do FSH. Os 

folículos em desenvolvimento irão liberar estradiol, que em concentrações 

elevadas, realizará feedback negativo para o FSH e positivo para o LH, 

ocorrendo o final da maturação folicular e ovulação, ou seja, formação de CL. O 

CL é responsável pela produção de progesterona, que agirá nas glândulas 

endometriais, auxiliando na manutenção da gestação, caso não haja fecundação 

ou se faça necessário o início de uma nova onda folicular, o útero produz PGF2α, 

realizando a lise de CL, iniciando uma nova onda folicular. (OLIVEIRA, 2006).  

Em altos níveis, a P4, impossibilita a onda ovulatória e folicular, 

impossibilitando um novo estro.  A P4 é conhecida como hormônio da gestação, 

desse modo, está associada à quiescência do miométrio e interação concepto-

maternal, essencial para a implantação embrionária. Além disso, sua principal 

função é o estímulo à secreção histotrófica. (VANDERWALL, 2011). 

A ocitocina é responsável pelas contrações uterinas em sinergismo com 

a PGF2α no trabalho de parto e permite a ejeção ao agir nas células da glândula 

mamária. (PONCIO et al., 2015).  

A eCG é a gonodotrofina coriônica equina, um hormônio produzido nos 

cálices endometrias da égua penha. A eCG é exclusiva no agrupamento tanto 

aos receptores de FSH como aos de LH, isso significa que possui função 

estimulante e luteinizante (MELLO; FERREIRA; PALHANO, 2014). Deste modo, 

quando se conecta aos receptores de FSH e LH ela promove o desenvolvimento, 

a maturação folicular e a ovulação. 
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2 A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO – IATF 

 

O Brasil, país número um no ranking de exportação de carne bovina, tem 

o maior rebanho comercial do mundo. A fim de buscar alternativas para melhorar 

ainda mais a pecuária do país e continuar inserido no mercado competitivo e 

globalizado os produtores acabam sendo forçados a investir em novas 

tecnologias. (PONCIO et al., 2015).  

A IA, utilizada em diversos países, é uma técnica que existe a mais de 

cinco décadas e demonstra resultados exitosos. (LEÃO, 2003). Ela é 

considerada uma das mais importantes no que diz respeito a busca de 

melhoramento genético, isso porque através dela é possível maior número de 

descendestes de um mesmo reprodutor. (FOOTE, 1982). 

Ainda que a IA seja uma técnica de grande importância no melhoramento 

genético do rebanho ela apresenta algumas limitações. Uma delas é o custo e 

as imprecisões associadas às observações de cio por um grande período de 

tempo, o que acaba por resultar em baixa eficácia. (PONCIO et al., 2015).  

Buscando um aperfeiçoamento da IA e na tentativa de suprir suas 

carências é que foi desenvolvida a técnica da IATF. (PEREIRA, 2009). No Brasil, 

essa biotecnologia foi permitida devido aos fármacos disponíveis no mercado, 

sem que estes comprometam a fertilidade do estro induzido. O mercado norte 

americano também não faz limitações, permite, inclusive, o uso de anabolizantes 

para produção de carne. Já em outros lugares, como por exemplo, países da 

União Europeia e outros a diretiva 2003/74/CE proibiu a utilização do estradiol e 

seus derivados com fins de sincronização do estro em animais de produção, o 

que limitou o uso de muitos protocolos de IATF. (PONCIO et al., 2015). 

 

 

2.1 Técnica da inseminação artificial de tempo fixo – IATF 

 

A é realizada através da utilização de protocolos hormonais, assim, o 

produtor ou veterinário pode escolher o momento de realizar a inseminação do 

rebanho, afinal, ele terá a ovulação induzida para que ocorra num momento 

determinado. (INFORZATO et al., 2008).  
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Existe um enorme número de protocolos que podem ser utilizados para a 

IATF, porém, eles buscam o mesmo objetivo. Segundo Gottschal et al. (2009), 

esse objetivo é a indução de uma nova onda de crescimento folicular, controle 

da duração do crescimento desse folículo até o momento pre-ovulatório, 

sincronização da inserção e retirada do implante (fonte de P4 exógena) e por 

meio da PGF2α na luteólise induzir a ovulação do rebanho todo.  

Pode-se alcançar a sincronização do estro de formas diferentes, sendo 

separada da inibição da ovulação, ou da indução da ovulação, como também, 

distinta da indução ou atraso do corpo lúteo. Para que a sincronização ocorra 

utiliza-se hormônios naturais ou sintéticos, seja eles de via oral, intramuscular, 

implante subcutâneo ou intravaginal. Além disso, é necessário um manejo 

adequado do rebanho, tanto em aspecto nutricional quanto o desmame no 

período mais adequado. (PONCIO et al., 2015).  

Algumas condições são essenciais para que a IATF tenha um resultado 

satisfatório, tais como: boa condição corporal da vaca, bom manejo sanitário, 

observação do intervalo entre parto dos animais, fazer o protocolo em todos os 

animais no momento certo, respeitar as doses a serem injetadas, utilizar sêmen 

de boa qualidade, estar atento ao tamanho dos lotes a serem trabalhados 

(NOGUERIA; BATISTA, 2012), avaliação do aparelho reprodutor e 

comportamento estral. (GOTTSCHAL et al., 2012). 

 

2.1.1 Escore da condição corporal 

 

O ECC do animal é fator determinante para a eficiência da IATF 

(BARUSCELLI et al., 2004). O ECC está altamente correlacionado com a 

quantidade de gordura corporal. Portanto é uma forma confiável de se avaliar o 

estado nutricional do rebanho. Sendo assim, o ECC aponta com precisão o nível 

de armazenamento de energia animal, o que está relativamente interligado com 

o início de nova atividade ovariana após o parto. (SIGNOR, 2010).  

O ECC é um dos fatores que influenciam o anestro, o que colaborra para 

baixos índices reprodutivos. As fêmeas que apresentam um bom ECC retornam 

ao estro mais cedo e mostram maiores índices de concepção. (FERREIRA, et 

al., 2013). 
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A leptina é o hormônio peptídico que age na regulação do peso corporal 

e na ingestão de alimentos e tem sido relacionado com nutrição e reprodução. 

Este hormônio atua sobre o eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal. A leptina atua 

no eixo hipotálamo-hipófise através de seus receptores e do neuropeptídeo Y 

(NPY). O NPY é o primeiro mediador da ação da leptina no hipotálamo em 

relação a regulação do LH, podendo produzir tanto estimulação, quanto inibição 

sobre o LH, dependendo da condição corporal e da espécie. Em condições de 

estresse nutricional, há uma supressão de liberação de LH, pois a leptina é 

suprimida e os receptores do NPY são elevados. (ABUD, 2011).   

A leptina também tem influência sobre os neurônios secretores de GnRH, 

podendo influenciar a secreção desse hormônio. Sendo assim, a leptina atua 

como uma “chave metabólica”, por exemplo, em caso de restrição alimentar ela 

fica menos concentrada, o que diminui a liberação de LH e acabada dificultando 

a atividade reprodutiva. (ABUD, 2011).  

Os animais com bom escore corporal apresentam altas concentrações de 

leptina, hormônio secretado pelo tecido adiposo, dessa forma, suas 

concentrações correlacionam com a quantidade de gordura corporal. Este 

hormônio atua diretamente na produção de GnRH. (BRANN et al., 2002). Sendo 

assim, boas pastagens com suplementação mineral e suplementação na seca 

asseguram ao rebanho de corte bom ganho de peso e alta fertilidade. Existem 

diferentes formas de avaliação do ECC, porém a maioria utiliza a escala de 1 a 

5 podendo ter variação de 0,5. Animais muito magros são caracterizados como 

1, magra como 2, bom é 3, gorda é 4 e obesa é 5. No ECC 1 as costelas e 

estruturas ósseas são prontamente observáveis, além do animal se mostrar 

fisicamente prejudicado. Já no ECC 2 o animal não apresente gordura no peito 

ou costelas, é possível observar uma musculatura e a ossatura do dorso e lombo 

é observável com bastante facilidade. ECC 3 o animal está classificado como 

moderado a magro. Ainda são observáveis as duas/três costelas, no peito, 

costelas e início da cauda há pouca gordura. Quando se tem o peito cheio, 

inserção da cauda com acúmulo de gordura e costelas lisas o ECC é 4. No ECC 

5 o animal encontra-se muito obeso, podendo ser observada um depósito 

pesado de gordura no úbere. (SIGNOR, 2010). 
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2.1.2 Intervalo entre partos 

 

O IEP para bovinos é de 12 meses. (HAWK; BELLOWS, 1982). O IEP é 

importante no que diz respeito a eficiência reprodutiva, e ao retorno econômico, 

consequentemente. Pois quanto menor for o intervalo maior é a taxa anual de 

partos e, portanto, maior produção. (ASBIA, 2011).  

O IEP está diretamente relacionado ao intervalo de parto e nova 

concepção, e a IATF permite uma inseminação logo após o parto, pois as fêmeas 

em anestro serão submetidas ao protocolo de indução da ovulação e em fêmeas 

cíclicas a IATF aumenta as chances de animais inseminados. (ASBIA, 2011).   

 

2.1.3 Sêmen 

 

Em um programa mais eficiente de inseminação é necessário que haja a 

correta escolha e manipulação do sêmen, para isso, os profissionais devem ser 

qualificados e capacitados (SEVERO, 2009).  

A qualidade do sêmen é fundamental para o melhor resultado da prática 

da IATF, por isso, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial (ASBIA; 

2011) aponta alguns cuidados necessários para escolha do material utilizado, 

como: sêmen proveniente de centrais especializadas; análise em laboratório do 

sêmen por partida certificando a viabilidade do material, pois podem ter 

acontecidos problemas no transporte, armazenamento e manipulação; aplicar, 

preferencialmente, sêmen de touros com histórico de alta fertilidade em 

protocolos de IATF.  

Em análises laboratoriais as principais características do sêmen que 

devem ser verificadas são: motilidade espermática progressiva (mínimo de 

30%); vigor de motilidade (mínimo de 3%); espermatozoide com motilidade 

progressiva (mínimo de 10% x 106 dose); motilidade após teste de termo-

resistência (mínimo de 15%); defeitos maiores totais (máximo de 20%) e defeitos 

totais – maiores e menores (máximo de 30%). (SEVERO, 2009).  

Quanto ao manejo do sêmen, a ASBIA (2011), refere cuidados ao que diz 

respeito à verificação no nível de nitrogênio do botijão, com aumento do nível em 

caso de protocolos com alto número de animais; necessidade de no mínimo dois 

aplicadores de sêmen, evitando o improviso em caso de acidentes e em 
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programas com número de vacas elevado o descongelar simultaneamente de 3 

a 5 palhetas garante o fluxo para a montagem dos aplicadores.  

 

2.2 Vantagens da IATF 

 

A IATF possui várias vantagens, sendo a realização da IA em massa a 

principal delas. E em apenas um dia é possível realizar a prática em um grande 

número de vacas (PEREIRA, 2009), o que permite a programação da 

inseminação e dos nascimentos dos bezerros e, consequentemente, uso melhor 

da mão de obra. (INFORZATO et al., 2008).  

Nevez, Mirando e Tortorella (2010), trouxeram que a IATF pode melhorar 

o índice de prenhes e, além das vantagens já citadas, é possível diminuir os 

efeitos negativos do ambiente e da amamentação sobre as fêmeas pela 

programação do momento dos partos. 

Na criação extensiva, muito utilizada nas criações de gado de corte no 

Brasil a eliminação da necessidade de observação do cio quando utilizada a 

IATF é uma grande vantagem, pois evita a inseminação de vacas em momento 

indesejável, impede o desperdício do sêmen e aumenta a eficiência da mão de 

obra. Com o uso da técnica é possível maior padronização dos lotes e a redução 

das matrizes descartadas. (NOGUEIRA et al., 2016; VASCONCELLOS, 2006). 

 Sendo assim, como consequência das grandes vantagens, a IATF tem 

papel fundamental na melhoria da qualidade do rebanho mundial (NOGUEIRA 

et al., 2016), mas principalmente no rebanho nacional pelas características da 

criação de gado de corte brasileira.  

 

 

2.3 Desvantagens da IATF 

 

Uma desvantagem da IATF é o resultado inferior ao esperado, o que pode 

não atender à expectativa do produtor. (VASCONCELLOS, 2006). A aplicação 

da IATF envolve custos mais elevados, dificuldades estas que se não forem 

contornadas levarão a redução da performance reprodutiva do rebanho, longo 

intervalo entre partos e queda na produção do rebanho. (INFORZATO et al., 

2008). Um erro comum é a sincronização no final da estação de monta, que pode 
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prejudicar os resultados, assim, indica-se a realização de protocolos no início da 

estação. Outras variáveis que podem prejudicar o resultado são: a condição 

corporal inadequada das vacas, sêmen sem fertilidade comprovada e equipe 

despreparada. (VASCONCELLOS, 2006; SANTOS JUNIOR, 2008). 

 

3 DETERMINAÇÃO DE PROTOCOLOS 

 

A escolha do protocolo é algo que deve ser feita pelo proprietário da 

fazenda e pela equipe, pois ninguém melhor que eles para conhecer a 

propriedade e o funcionamento dela. Diante de tantas opções Crepaldi (2016), 

sugeriu que a escolha seja baseada após uma discussão da equipe relacionada 

aos horários de aplicação, a quantidade de manejo e, dias que serão 

trabalhados.  

Os protocolos de sincronização são baseados em dois recursos básicos. 

O primeiro diz respeito a indução do CL, para que todos os animais do rebanho 

alcancem a fase folicular juntos e preservem essa sincronização durante o estro. 

O segundo está relacionado com o alongamento artificial da fase luteínica, 

aplicando uma fonte exógena de P4 aos animais, de maneira que todos entrem 

na fase folicular sincronicamente após a remoção do bloqueio farmacológico. 

(GODOI et al., 2010). 

Pode-se também caracterizar o protocolo de sincronização e ovulação em 

três etapas. A primeira refere-se em iniciar uma nova onda de crescimento 

folicular, isso pode ser feito de duas maneiras, ou a ovulação do folículo 

dominante é induzida por meio de administração de hormônios que 

proporcionam o aumento da disponibilização de gonadotrofinas, principalmente 

GnRH, ou a nova onda do crescimento folicular é iniciado pela aplicação de 

estrógenos em conjunto com a P4. A segunda etapa constitui-se na redução da 

P4, dando lugar ao crescimento do folículo ovulatório. Concomitantemente retira-

se a P4 e aplica-se a PGF2α. E a última etapa é a indução da ovulação do folículo 

dominante, através da admissão de hormônios como, por exemplo, LH, GnRH e 

estradiol. (SANTOS, 2016). 

A sincronização é a antecipação ou prorrogação do ciclo estral de animais 

que tem um cio normal. E a indução diz respeito ao ato de induzir o cio em 

animais que esteja em anestro, por meio da utilização de hormônios ou técnicas 
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de manejo. Os protocolos podem apresentar efeito de sincronização e indução 

de cios concomitantemente. (GODOI, et al., 2010).  

Em bovinos os protocolos de IATF mais utilizados são com o uso de 

estradiol, mesmo que outros países utilizem o GnRH em substituição deste, 

porém, este hormônio ainda tem um custo elevado para padrões brasileiros. 

(PONCIO et al., 2015).  

Para cada categoria de animal existe um protocolo mais indicado e 

também existem protocolos mais comumente utilizados.  

 

 

3.1 Protocolo por categoria animal 

 

As principais diferenças nos protocolos são: o número de manejos e 

inseminação, que variam de dois a quatro, além da utilização de diferentes 

hormônios em cada etapa do processo.  

Existem diferentes indicações de protocolos, pois, considera-se que em 

cada momento o animal encontra-se fisiologicamente diferentes. O protocolo 

utilizado em novilhas, por exemplo, apresenta resultados insatisfatórios quando 

comparados em vacas lactantes. Isso ocorre porque vacas em diferentes fases 

apresentam diferentes concentrações hormonais, por exemplo, a P4 que é 

encontra em concentração mais alta em vacas em anestro e mais baixa em 

novilhas e vacas solteiras. (SÁ FILHO et al., 2008).  

 

3.1.1. Protocolo para vacas cíclicas 

 

As fêmeas que apresentam estro possuem maior chances de concepção, 

pois possuem maior desenvolvimento folicular e capacidade de fertilização. 

(GOTTSCHALL, et al., 2012).  

 

Dentre os protocolos recomendados para essa categoria animal encontra-

se o Ovsynch. Esse protocolo apresenta resultados satisfatórios, pois estimula a 

ovulação do folículo dominante, não necessitando de indução de estro, pois os 

animais já se encontram nessa situação, porém, se torna inviável pelo alto custo 

quando comparado com os protocolos que utilizam P4 e benzoato de estradiol 
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(BE). Também, não é comum utilizar eCG nessa categoria, pois acaba 

aumentando o custo.   

Recomenda-se um protocolo que utilize a sincronização com P4, BE e 

PGF2α.  No D0 o implante de P4 intravaginal simula a fase luteínica e evita a 

ovulação e junto com a aplicação do BE impede o crescimento de folículos, 

regride o CL e faz emergir uma nova onda folicular. O implante é retirado no D8 

e é administrado uma dose de PGF2α, agente luteolítico e, no dia seguinte no D9 

é aplicada uma nova dose de BE para sincronizar de forma mais eficiente a 

ovulação e assim possibilitar a IATF no D10. (SIGNOR, 2010).  

 

Esquema 1: modelo de protocolo para vacas cíclicas 

      D0           D8        D9      D10 

     __I_______________________I___________________I______________I 

   P4 + BE       retirada       BE     IATF 

                                         do implante+ PGF2α 

 

 

3.1.3 Protocolos para novilhas 

 

A fertilidade em novilhas é comprometida por dois fatores principais: 

ausência de folículos com um bom diâmetro ao final do protocolo de IATF e a 

quantidade de novilhas pré-púberes no início do protocolo de IATF. 

(RODRIGUES, 2016).Considerando que o BE e o GnRH são indutores que agem 

diretamente sobre a ovulação, por isso, dependem que o animal tenha um 

estoque de LH para poder ovular, o uso de LH como indutor de ovulação e 

luteinização do CL pode ser uma alternativa para aumentar a taxa de prenhez. 

Para tanto, o protocolo recomendado pode ser: no D0 é feita a aplicação de 

implante de P4 e BE, no D9 o implante é retirado e é administrado FSH, nova 

dose de BE e agente luteinizante e o D11 é aplicado LH e realizada a 

inseminação. O LH utilizado como indutor age diretamente no folículo 

proporcionando a maturação final e ovulação, por isso, pode apresentar 

melhores resultados quando comparados aos obtidos com BE ou GnRH. A taxa 

de prenhez foi de 43%. (TAIRA; RAIMO; PINTO, 2010).  
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Poncio et al. (2015), realizaram uma pesquisa usando diferentes 

protocolos em novilhas. No primeiro protocolo, no D0 foi colocado o implante de 

P4 e aplicada uma dose de GnRH, no D5 o implante foi retirado e era aplicado 

uma dose de PGF2a, após dois dias fazia uma nova aplicação de PGF2a e após 

72 horas fazia a IA. A P4 é utilizada para impedir a ovulação enquanto que o 

GnRH libera gonodotrofina que age no LH e FSH, a dose de PGF2a no D5 faz a 

lise do CL e no D7 estimula o desenvolvimento do folículo dominante. No 

segundo protocolo no D0 era colocado o implante de P4 e aplicada uma dose de 

BE, no D8 o implante foi retirado e aplicada uma dose de PGF2a mais eCG, no 

D10 era administrada nova dose de BE e 45 horas depois era feita a IA.A P4 

junto com o BE promove uma nova folicular, que, depois com a aplicação de 

PGF2a   e eCG vai acontecer aa lise do CL e o eCG agirá como FSH e LH, 

posteriormente, o BE no D10 vai permitir o crescimento final do folículo, 

terminando com a IATF.  Chegou-se a um resultado de 38% de taxa de prenhez 

no primeiro protocolo e 31,4% de prenhez no segundo. Para os autores, a 

diferença estatística de 6,6% foi considerada pequena, quase que nula. 

 

Esquema 2: modelo de protocolo para novilha  

D0                                    D8                             D10 

I______________________I_______________I____45 horas__I 

P4 +                     Ret. P4 +                  BE                       IATF  

BE                              PGF2α + eCG  

 

3.1.2 Protocolo para vacas em anestro 

 

Protocolos que associam P4 à aplicação de estrógenos e/ou hormônios 

são os mais utilizados para vacas em anestro. No D0 foi colocado o implante 

intravaginal de P4 (2,5ml) e administrada uma dose de BE. No D9 o implante foi 

retirado e as fêmeas receberam uma dose de PGF2α. No D10 administrou nova 

dose de BE e 36 horas após aconteceu a inseminação. A baixa concentração de 

P4 no implante (1,0mg) possibilitou o aumento da pulsatilidade do LH, 

acarretando em maior crescimento do folículo dominante o que resultou em 

maior produção de estradiol e consequentemente na ovulação após a retirada 

do dispositivo. (ERENO et al., 2007). 
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Outro protocolo possível consiste em: colocação do implante intravaginal 

de P4 no D0 associado a BE, no D7 é administrada uma dose de PGF2α. No D9 

o implante é retirado e é administrada uma dose de cipionato de estradiol e uma 

dose de eCG. A inseminação artificial é realizada no D11. Esse protocolo 

resultou em 57,6% de prenhez. A PGF2α possibilitou a regressão do CL, 

permitindo a retomada da ciclicidade e, associado ao BE possibilita a ovulação 

quando o dispositivo é retirado. O eCG age tanto como FSH quanto no LH, 

estimulando o crescimento folicular. Uma variação desse protocolo é a retirada 

do bezerro entre o D9 e o D11, o que mostrou um resultado de prenhez de 70, 

4%, isso porque a remoção do bezerro nesse período aumenta o tamanho do 

folículo dominante consequentemente aumentando a taxa de ovulação. 

(BRANDÃO, 2012).    

Para vacas em anestro, também, recomenda-se um protocolo de 4 

manejos que consiste em: no D0 colocação do implante de P4 e aplicada uma 

dose de BE, no D8 é administrada uma dose de PGF2α e FSH, no D9 é aplicada 

nova dose de BE e no D10 é feita a IA. Alcançou-se um resultado de 51,4% de 

prenhez. O FSH tem a função de estimular o crescimento do folículo, que quando 

desenvolvidos liberam estradiol. O estradiol faz feedback positivo com o LH 

ocorrendo a ovulação. (MARTINS et al., 2010).  

Outro protocolo a ser utilizado pode ser: colocação de implante de P4 e 

aplicação de BE no D0, após oito dias, D8, o implante é retirado e é feita a 

aplicação de eCG, LH e agente luteolítico, do D10 é feita a IA e no D14 é 

administrado uma dose de P4. Esse tipo de protocolo melhora e estimula o 

crescimento do folículo dominante, através da aplicação do eCG e como 

consequência a ovulação tem folículos de maior diâmetro com elevadas 

concentrações de P4 pós-ovulação. Sendo assim há o controle do 

desenvolvimento folicular e inibição da maturação precoce do oócito, 

melhorando a eficiência da luteólise o que reduz as concentrações de P4 no pro 

estro e no momento da IA e resulta em melhoria da fertilidade, na eficiência da 

sincronização, nas melhores condições uterinas e no desenvolvimento do 

concepto. (RAMOS, 2015). 
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Esquema 3: modelo de protocolo para vaca em anestro 

D0                                       D7                     D9                              D11 

I______________________I____________I__________________I  

P4 + BE              PGF2α                    Ret. P4 + eCG                IATF 

                                                      + ECP  

 

 

3.2 Protocolos mais comuns 

 

3.2.1 Protocolo utilizando progesterona e benzoato de estradiol 

 

Como dito, esse é o protocolo mais utilizado na bovinocultura brasileira, 

pois seu custo é menor quando comparado aos que utilizam GnRH. Além disso, 

o BE é um bom indutor de ovulação, apresentando boas taxas de prenhez ou 

taxas semelhantes aos protocolos que utilizam GnRH. (PONCIO et al., 2015).  

Ele tem início com a administração de uma fonte intravaginal de P4 e aplicação 

do BE no dia zero (D0). Esse sistema tem por objetivo a regressão folicular, visto 

que altas concentrações de estradiol na presença de progesterona promovem a 

regressão folicular e a emergência de uma nova onda de crescimento dos 

mesmos. Depois de oito dias (D8), a fonte intravaginal é removida e é aplicado 

a PGF2α, isso vai promover a luteólise. No dia seguinte, D9, novamente é 

aplicada uma fonte de estradiol com o objetivo de dar auxílio ao desenvolvimento 

e maturação do folículo dominante por promover feedback positivo sobre o LH. 

No D10, ou seja, 36 horas após a aplicação do estradiol, é realizada a IA. Esse 

período de 36 horas é o intervalo que o folículo leva para acabar a maturação e 

ocorrer a ovulação. (SIGNOR, 2010).  

3.2.2 Protocolo utilizando progesterona e GnRH  

 

Esse protocolo foi utilizado na pesquisa realizada por Poncio et al. (2015), 

da seguinte maneira. No D0 as novilhas receberam uma dosagem de P4, através 

do dispositivo intravaginal, e uma aplicação de GnRH. Após quatro dias (D4), a 

P4 foi retirada e foi administrado uma dosagem de PGF2α. Após 24 horas, no D5, 

o rebanho recebeu uma segunda dose de PGF2α e foi depositado na região de 

transição das vértebras lombo sacrais um dispositivo para auxiliar no 
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reconhecimento do cio, dispositivo esse que mudava a cor conforme aceitação 

da monta natural. O dispositivo deve ser monitorado diariamente na parte da 

manhã e da tarde até o momento da inseminação, realizada no intervalo de 72-

74 horas após a retirada da P4 (D7). Junto com a IATF foi realizada uma nova 

administração de GnRH. Após 40 dias foi realizado o diagnóstico de prenhez 

com o uso de ultrassom, que resultou em 38,8%.  

 

3.2.3 Protocolo Ovsynch 

 

O protocolo ovsynch foi desenvolvido por pesquisadores americanos em 

meados de 1990. Com a técnica da sincronização não foi mais necessário a 

percepção do cio dos animais. (ALVAREZ et al., 2003). Ele consiste em três 

aplicação de hormônio. No D0 é injetado, via intramuscular (i.m.), uma dose de 

GnRH para a indução da ovulação ou a luteinização do folículo dominante. Após 

sete dias, D7, é aplicado PGF2α, também via i.m., para a indução da regressão 

do CL original ou induzido. E, no D9 é feita nova dose de GnRH para induzir um 

pico pré-ovulatório de LH e a ovulação do folículo dominante, e, no dia seguinte, 

D10, acontece a IATF. (SILVA, 2006; RAPOSO, 2013).  

A administração do GnRH favorece a ovulação do folículo dominante, 

essa sincronização é potencializada com a segunda dose após a injeção de 

PGF2α (SIGNOR, 2010).  

Uma desvantagem desse protocolo é a baixa taxa de concepção, por isso 

não deve ser utilizado em novilhas nem em vacas acíclicas, pois, pode reduzir 

ainda mais a concepção, já em vacas cíclicas esse protocolo apresenta 

resultados convincentes. (RAPOSO, 2013). 

Em estudo feito por CREPALDI (2009), notou-se que após a luteólise 

provocada pela PGF2α todos os animais ovularam entre 24 e 36 horas após a 

segunda dose de GnRH, dados esses que indicam grande eficácia na 

sincronização da ovulação.   

 

Esquema 4: modelo de protocolo Ovsynch  

DO                               D7                        D9            D10 

I___________________I_____________I________I 

GnRH                        PGF2α                           GnRH         IATF  
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3.3 Algumas estratégias de manejo 

 

Algumas estratégias podem ser adotadas quando a IATF falha na primeira 

tentativa. A ASBIA (2011) aponta quatro diferentes tipos de manejo: 

 IATF seguida de monta natural: o protocolo de sincronização 

acontece do D0 ao D10, após 10 dias, no D20 os animais são 

expostos a monta natural até o fim da estação.  

 IATF seguida de observação de estro para IA e depois monta 

natural: o protocolo de sincronização dura até o D10 quando os 

animais são inseminados, observa-se o cio de 18 a 25 dias após a 

IATF e as fêmeas cíclicas são inseminadas convencionalmente e, 

a partir do D35 os animais são colocados na monta natural até o 

final da estação. 

 IATF seguida de observação de cio para a IA e, depois IATF: o 

protocolo se inseminação dura até o D10 quando as vacas são 

inseminadas, faz-se a observação de estro de 18 a 25 dias após a 

IATF, as que estão ciclando são inseminadas. As fêmeas não 

inseminadas são submetidas a diagnóstico de gestação com uso 

de ultrassom (D40). As fêmeas que não estão gestando e não 

foram inseminadas entre 28 e 35 dias após a IATF são 

ressincronizadas (protocolo semelhante ao primeiro) e 

inseminadas novamente no D50.  

 IATF + IATF: o protocolo de sincronização dura até o D10, 

terminado com a IATF. No D40 faz-se o diagnóstico de gestação 

com ultrassom; as não gestantes são ressincronizadas e 

inseminadas novamente no D50. Novo diagnóstico de gestação é 

feito no D80, as não gestantes não novamente ressincronizadas, e 

inseminadas no D90.  

 

3.4 Doppler 

 

Já se falava nos anos 80 que a técnica da ultrassonografia seria a mais 

eficiente na clínica reprodutiva dos animais, afirmação essa que foi confirmada. 

A ultrassonografia permite grandes avanços no diagnóstico clínico e eficácia das 
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pesquisas e atividades pecuárias nos rebanhos reprodutivos. (PUGLIESE et al., 

2017). 

Quando se acreditou que os protocolos de IATF tinham atingido seu nível 

máximo pesquisadores provaram que não. Desenvolveram uma nova maneira, 

com a utilização da ultrassonografia Doppler é possível que o animal seja 

inseminado duas vezes em 24 dias, enquanto que nos outros protocolos a 

segunda inseminação só acontecia em torno de 32 a 40 dias após a primeira. 

Essa técnica é considerada como superprecoce, moderna e a maneira mais 

rápida de re-inseminar as fêmeas que ficaram vazias após a primeira IATF. 

(CARDOSO, 2017).  

Diante de várias possibilidades a mais utilizada é o modo brilho, que 

permite uma imagem bidimensional dos tecido e órgãos avaliados. 

Recentemente, para fins de pesquisa e avaliação começou-se a usar a 

ultrassonografia Doppler. Ela permite avaliar a funcionalidade de tecidos e 

órgãos diante à maior ou menos perfusão sanguínea. (PUGLIESE et al., 2017). 

Essa técnica é considera superprecoce, pois permite o diagnóstico da 

gestação pela avaliação do ovário da vaca pela avaliação da presença ou 

ausência de corpo lúteo e o fluxo sanguíneo. Sendo assim, as vacas 

consideradas gestantes apresentam CL com fluxo sanguíneo elevado após 22 

dias da inseminação, o que indica que não houve luteólise. Já as que não 

possuem corpo lúteo ou estes têm baixos fluxo sanguíneo são consideradas não 

gestante, e então, serão re-inseminadas após 24 dias da primeira IATF 

(CARDOSO, 2017). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante do exposto é possível perceber que a pecuária de corte exerce 

forte influência econômica no país, e, por isso, houve a necessidade de procurar 

técnicas para o aperfeiçoamento da reprodução na busca de aumentar o 

rebanho bem como a qualidade deste.  

A técnica da IATF, quando realizada de forma recomendada, apresenta 

resultados satisfatórios.  

Há inúmeros protocolos que são indicados e inúmeras pesquisas que 

buscam novos protocolos. Existem os protocolos indicados por categoria animal, 

e os mais utilizados, porém, a decisão de qual será utilizado fica a caráter do 

produtor e de sua equipe, que deve ser qualificada. 

As novas tecnologias vêm permitindo uma evolução nos processos, como, 

por exemplo, a utilização do Doppler 3D, que permite diagnóstico de gestação 

superprecoce e se necessário a ressincronização, permitindo que o animal seja 

inseminado duas vezes em um período de 24 dias.  

Sendo assim, é possível concluir que a IATF é uma técnica bastante 

utilizada e que apresenta bons resultados. Além disso, acredita-se que ainda 

podem vir a desenvolver-se tecnologias e manejos que irão melhora-la cada vez 

mais.  
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1 RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

O estágio foi realizado em duas instituições diferentes, Fazenda Santa 

Rosa e InVitro Brasil, conforme será descrito a seguir.  

 

 

2 Fazenda Santa Rosa 

 

A primeira parte do estágio foi realizada na Fazenda Santa Rosa, 

localizada a 20 km do município de Xinguara – PA. O estágio aconteceu do dia 

01 de setembro de 2017 ao dia 24 de outubro de 2017.  

 

Quadro 1 – Rotina das atividades realizadas durante o estágio de 01 de 

Setembro de 2017 à 24 de Outubro de 2017 na Fazenda Santa Rosa. 

                     Atividade       Número de animais 

Exame ginecológico                  3.000 

Diagnóstico de gestação                1.337 

 

A realização do exame ginecológico foi feita com a ajuda de aparelho de 

ultrassonografia. Foi aferido o peso de 3.000 novilhas com idade de 18 a 24 

meses da raça nelore. Com os resultados os animais foram classificados em três 

categorias. A categoria A, um total de 389, referia-se as novilhas atrasadas, ou 

seja, abaixo do peso, portanto despreparadas para a reprodução, pois possuíam 

o aparelho reprodutor pouco evoluído, ovários com folículos menores que 8mm 

e pesavam em média 260 a 280kg. Elas foram tratadas até que estivessem em 

condições adequadas para reprodução.  

A segunda categoria é a I, 884 fêmeas, faz referência as novilhas de 

indução. Esses animais possuem um aparelho reprodutor adequado, com 

folículos maiores de 8mm, porém ainda não tem CL, sendo assim, essas novilhas 

serão induzidas à ciclicidade por meio da introdução de um implante intravaginal 

retirado após 12 dias. Depois de mais 12 dias começava o protocolo de IATF. 

Esta categoria apresentou um peso médio entre 290 à 310kg.  
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A última categoria é a C, 1.884 animais, diz respeito aos animais cíclicos, 

em que foi observado cio através do CL e, portanto, realizada a IA convencional. 

O peso médio desses animais foi entre 320 à 350kg. 

Do restante dos animais, 56 novilhas estavam prenhes e 139 foram 

descartadas por problemas físicos.   

A segunda atividade realizada na fazenda foi o diagnóstico de gestação 

de 1.337 vacas, sendo este feito através de palpação retal. Os animais eram 

vacas multíparas e primíparas solteiras. Constatou-se que das vacas primíparas, 

de um total de 879, 841 foram inseridas no programa de IATF e 38 animais 

apresentaram prenhes indesejada. Já as multíparas solteiras eram fundo de 

maternidade, um total de 458 vacas trabalhadas, dessas 106 vacas foram 

diagnosticadas prenhes. Em ambas as categorias as penheses eram de diversas 

idades.  

 

 

3 Invitro Brasil 

 

A segunda parte do estágio foi realizada na empresa Invitro Brasil (IVB), 

localizada na Avenida Xingu, 268 no município de Xinguara – PA. O estágio 

aconteceu do dia 25 de outubro de 2017 à 01 de novembro de 2017. 

A empresa, atualmente, ocupa um lugar de destaque no mercado 

mundial, tanto pelo alto desempenho, quanto pelo crescimento sustentável. A 

IVB objetiva projetos globais de embrião de fertilização in vitro (FIV) em larga 

escala. Atualmente a IVB conta com 37 laboratórios, sendo próprios ou filiados, 

espalhadas em 17 países.  

 

Quadro 2 – Rotina das atividades realizadas durante o estágio de 25 de Outubro 

de 2017 à 01 de Novembro de 2017 na InVitro Brasil.  

Atividade Número de animais 

TE              700 

Treinamento               30 

Diagnóstico de prenhez em búfalas de 

TE 

              27 
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Diagnóstico de prenhez em búfalas de 

IATF 

             130 

 

Acompanhei o veterinário da IVB que prestou serviço na Fazenda Água 

Fria, localizada no mesmo munícipio, onde foi realizada 700 transferências de 

embrião em receptoras cruzadas. 

O treinamento foi realizado na IVB, que fica na fazenda Malboro, no 

monícipio de Rio Maria – PA. O treinamento de transferência de embrião (TE) e 

aspiração folicular de oócitos (OPU). A transferência de embrião consiste na 

inovulação de um embrião no útero de uma receptora. Essa receptora era tratada 

e induzida com um protocolo de ciclicidade. Esperou-se oito dias após a retirada 

do implante para fazer a transferência do embrião no corpo uterino, no lado em 

que estava o CL. As receptoras são inovuladas quando possuem um CL. 

Primeiramente o veterinário avalia a presença do CL em algum dos ovários, se 

possuir ele é avaliado de acordo com quatro categorias: CL cavitário, CL 1 

(menor), CL 2 (médio) e CL 3 (grande).  

Nas doadoras a aspiração folicular era feita com uma guia intravaginal e 

com auxílio de um aparelho de ultrassom. Por palpação via retal o ovário era 

dirigido até a extremidade do guia. Com uma agulha acoplada em uma bomba 

de aspiração os folículos identificados foram pulsionados e aspirados para um 

tubo que continha solução fisiológica e heparina. Em seguida foi passado em um 

filtro onde esses folículos foram lavados e os oócitos foram colocados em uma 

lupa para serem selecionados.  

O diagnóstico de prenhez de búfalas foi realizado na fazenda do grupo 

Fiore. Os animais foram submetidos à TE e o resultado foi de 29% de prenhez. 

Também foi realizado o diagnóstico de 130 búfalas que haviam sido submetidas 

a IATF, em que o resultado foi de 32% de prenhez.  

O protocolo de IATF em búfalas teve duração de 12 dias, sendo no D0 a 

introdução do implante de P4 e 2ml de BE via i.m., no D9 foi administrado 1ml 

de ECG mais 2ml de PGF2α, i.m, e a retirada do implante de P4 e no D11 

administrado 1ml de GnRH, i.m., finalizando com a IATF no D12, entre 18 e 24 

horas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estágio faz parte de uma etapa para a obtenção do título de bacharel 

no curso de Medicina Veterinária, realizado no último semestre da graduação, 

sendo um total de 400 horas.  

É nessa etapa que se tem a chance de ver e colocar na prática as teorias 

que foram aprendidas durante todo o processo de graduação, podendo vivenciar 

a profissão. 

Além disso, o estágio proporciona entrar em contato com diversos 

profissionais da área da Medicina Veterinária e de outras áreas, o que enriquece 

ainda mais o conhecimento. A vivência de novas técnicas e práticas também 

aumenta o conhecimento e estimula a busca por mais saberes.  

Sendo assim, o estágio só tem a contribuir e acrescentar no conhecimento 

e na vivência, tanto no âmbito pessoal e profissional.   
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