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RESUMO 

A pecuária leiteira apresenta-se em constante crescimento, e cada vez mais os produtores procuram 
maneiras de melhorar a produção do rebanho. Umas das alternativas mais procuradas é a 
inseminação artificial em tempo fixo (IATF), que consiste na utilização de hormônios em dias 
específicos, descartando a necessidade de observação de estro. Um dos progestágenos utilizado na 
IATF é o Crestar®, este consiste em um implante auricular de material silástico, contendo 3 mg de 
norgestomet associado a aplicação intramuscular (IM) de 3 mg de norgestomet e 5 mg de valerato de 
estradiol (VE) no momento da colocação do implante, é retirado após oito a nove dias. Objetivou-se 
neste estudo avaliar a eficiência da reutilização do Crestar® no recrutamento folicular em vacas e 
novilhas cíclicas. Foram utilizados 3 grupos de animais, com Crestar®, sendo o grupo 1 composto por 
cinco vacas e duas novilhas com o implante auricular de primeiro uso, o grupo 2 por sete vacas e 
sete novilhas com implante auricular de segundo uso e o grupo 3 por sete novilhas com implante 
auricular de terceiro uso. O resultado esperado no grupo 3 era o recrutamento folicular, porém o 
resultado observado não foi o desejado.  

Palavra chave: Implante auricular de progesterona. Terceiro uso. IATF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Dairy farming has been showing a constant growth, and more and more the producers are looking for 
ways of improving the cattle production. One of the alternatives that has been used more is the 
Artificial Insemination in a Fixed Time (IATF), which consists in the usage of hormones in specific 
days, avoiding the need of oestrus observation. One of the Progesterones used in the IATF is 
Crestar®, which consists in an ear-piece implant made of a silastic material, containing 3 mg of 
Norgestomet associated to a intramuscular application (IM) of 3 mg of Norgestomet and 5 mg of 
estradial of valerate (E2) on the time of the implant placement, and it is removed after eight to nine 
days. The objective of this study was to analyze the use efficiency of Crestar® in the follicular 
recruitment of cows and cyclical heifers. Were used 3 groups of animals, with Crestar®  being the first 
group compounded by five cows and two heifers with the headset implant of first use, the second 
group was compounded by seven cows and seven heifers  with the headset implant of second use  
and the third group by seven  heifers with the headset implant of third use. The expected outcome in 
the third group was the Follicular recruitment; however the observed result was not the wanted. 
 
Key words: Progesterone headset implant. Third use. IATF 
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1. RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

1.1 FAZENDA COLORADO 

 

No período de 1 de agosto à 28 de outubro de 2016 foi realizado estágio 

curricular na Fazenda Colorado, localizada na cidade de Araras estado de São 

Paulo (Figura 1). A propriedade possui 1800 vacas holandesas preto e branco em 

lactação, algumas com produção média 80 litros de leite por dia, o sistema de 

ordenha é tipo carrossel com capacidade para 72 animais. 

 

Figura 1: Vista aérea da Fazenda Colorado em 2013. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.xando.com.br/institucional-fazenda-colorado.php>. Acesso em: 6 
set. 2016 
 

As vacas são mantidas em confinamento especial de iluminação e “cross 

ventilation” (ventilação cruzada) „Figura 2‟, proporcionando ao rebanho um ambiente 

próximo ao ideal para a produção de leite, mantendo o bem estar e conforto. 

 

Figura 2: Vista das laterais do cross ventilation.  

   
Fonte: Disponível em: <http://www.xando.com.br/institucional-fazenda-colorado.php>. Acesso em: 6 
set. 2016 

http://www.xando.com.br/institucional-fazenda-colorado.php
http://www.xando.com.br/institucional-fazenda-colorado.php
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Os animais são monitorados 24 horas por uma pulseira localizada no 

membro anterior direito, a qual possui um sistema de rádio frequência que envia 

informações necessárias para o computador e faz acompanhamento de 

temperatura, peso, estro, produção de leite, gordura, contagem de células somáticas 

(CCS), entre outros. 

O local conta com três veterinários e mais de 300 funcionários, distribuídos 

durante os turnos matutino, vespertino e noturno.  

Em 1982 a fazenda lançou a marca Xandô, construindo o laticínio (Figura 3) 

em sua propriedade e assim em menos de 24 horas após a ordenha o leite em 

garrafinha já está disponível ao consumidor.  

 

Figura 3: Interior do laticínio Xandô.  

   
Fonte: Disponível em: <http://www.xando.com.br/institucional-fazenda-colorado.php>. Acesso em: 6 
set. 2016 

 
Durante o estágio foi acompanhado cinco setores, entre eles; maternidade, 

bezerras em aleitamento, bezerras desmamadas, vacas em lactação e ordenha.  

 

1.1.1 MATERNIDADE 

No setor da maternidade (Figura 4) eram realizados acompanhamentos aos 

partos (Quadro 1). Quase todos os partos foram normais sem intervenção médica, 

apenas o parto gemelar necessitou de auxílio, sendo utilizado o fórceps para retirada 

dos bezerros.  

 

 

 

 

http://www.xando.com.br/institucional-fazenda-colorado.php
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Quadro 1: Quantidade de partos acompanhados durante o período do estágio. 

SEXO QUANTIDADE 

Macho 7 

Fêmea 5 

Casal 1 

TOTAL 14 ANIMAIS NASCERAM 

Fonte: Dados obtidos na Fazenda Colorado, 2016. 

 

Figura 4: (A) Local onde era realizado a ordenha dos animais após o parto e (B) 
baias onde os animais da maternidade ficam mantidos. 

     
Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 

 

1.1.2 ANIMAIS EM LACTAÇÃO:  

As vacas em lactação, eram divididas em oito ranchos; vacas recém-paridas 

(até três dias), vacas de pós parto (uma semanas), novilhas pós parto (uma 

semana), vacas em alta lactação, novilhas em alta lactação, vacas e novilhas com 

CCS alta, animais com baixa lactação e animais com mastite. No quadro estão 

descritos todos os casos observados nos animais em lactação que foram medicadas 

(Quadro 2).  

   Quadro 2: Casos clínicos acompanhados nos animais em lactação. 

DOENÇAS QUANTIDADES 

Pneumonia 27 

Diarréia com sangue 3 

Deslocamento de abomaso à esquerda 7 

Retenção de placenta 20 

Mastite 7 

Indigestão 2 

Cetose 16 

Secou um teto por Prototheca 6 

Parto distócico  3 

Casqueamento por broca 5 

Metrite 14 

Hipocalcemia 2 

Luxação de boleto 1 

Enucleação  1 

Timpanismo 4 

Vulva edemaciada 1 

TOTAL 119 

    Fonte: Dados obtidos na Fazenda Colorado, 2016. 

A B 
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Como rotina aos animais pós-parto (três dias) e aos animais em algum tipo 

de tratamento com problemas em ingestão de alimentos, era fornecido drench 

(suplemento mineral) uma vez ao dia por três dias consecutivos (Figura 5,6).  

 

Figura 5: (A) Fornecimento do drench e (B) vista lateral do rancho três.  

     
Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 
 

Figura 6: (A) Vista lateral do rancho dois e (B) pista de alimentação. 

    
Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 

 

Durante três meses foram realizados 340 protocolos de inseminação artificial 

em tempo fixo (IATF). Para inseminação ou preparação de receptoras para embrião 

(Quadro 3).  

 

Quadro 3: Protocolo de IATF utilizado na fazenda. 
DIAS PROTOCOLO 

D0 CIDR + 2ml de benzoato de estradiol + 1ml 
de gonadotrofina (fertagyl®) 

)D7 5,0ml de dinoprost (lutalyse®) ou 2,0ml de 
cloprostenol (ciosin®) 

D9 Retirada do CIDR + 0,5ml de cipionato de 
estradiol (ECP®) + 5,0ml de dinoprost 

lutalyse® ou 2,0ml de cloprostenol ciosin® 

D10 ou D11 IATF (depende do horário do estro) 

Fonte: Dados obtidos na Fazenda Colorado, 2016. 

 

 

A

  
A 

B 

A B 
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1.1.3 COLHEITA DE EMBRIÃO 

O protocolo utilizado para a colheita de embrião está descrito no quadro 4 e 

5 a seguir: 

 

Quadro 4: Protocolo de superovulação em novilhas utilizado nos animais da 
fazenda. 

DIAS HORÁRIO PROTOCOLO 

D0 7:00 manhã Colocar CIDR 

D1 7:00 manhã Benzoato de estradiol 
(Estrogin®) 2ml 

D6 7:00 manhã FSH (Foltropin®) 4ml 

18:00 tarde FSH (Foltropin®)  4ml 

D7 7:00 manhã FSH (Foltropin®) 3ml 

18:00 tarde FSH (Foltropin®)  3ml 

D8 7:00 manhã FSH (Foltropin®)  2ml 
Cloprostenol (Sincrocio®) 2ml 

18:00 tarde FSH (Foltropin®)  2ml 
Cloprostenol (Sincrocio®)  

2ml 

D9 7:00 manhã FSH (Foltropin®)  1ml 
Retirar CIDR 

18:00 tarde FSH (Foltropin®) 1ml 

D10 7:00 manhã Gonadotrofina (Fertagil®) 
2,5ml 

18:00 tarde Primeira inseminação 

D11 7:00 manhã Segunda inseminação 

18:00 tarde Terceira inseminação (sêmen 
sexado) 

D17 7:00 manhã Coleta de embrião 

Fonte: Dados obtidos na Fazenda Colorado, 2016. 

 

Quadro 5: Protocolo de superovulação em vacas utilizado nos animais da fazenda. 
DIAS HORÁRIO PROTOCOLO 

D0 18:00 tarde Colocar CIDR + benzoato de 
estradiol (estrogin®) 4ml + 
progesterona (afisterone®) 

5ml 

D1 18:00 tarde FSH (Foltropin®)   4ml 

D6 7:00 manhã FSH (Foltropin®)  4ml 

18:00 tarde FSH (Foltropin®)   3ml 

D7 7:00 manhã FSH (Foltropin®)  3ml 

18:00 tarde FSH (Foltropin®)  + 
Cloprostenol (Sincrocio®)   

2ml 

D8 7:00 manhã FSH (Foltropin®)   2ml 
Cloprostenol (Sincrocio®)   

2ml 

18:00 tarde FSH (Foltropin®)  1ml 

D9 7:00 manhã FSH (Foltropin®)   1ml 
Retirar CIDR 

D10 7:00 manhã Gonadotrofina (Fertagil®) 
2,5ml 

19:00 tarde Primeira inseminação 
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D11 6:00 manhã Segunda inseminação 

12:00  Terceira inseminação 
(opicional) 

D17 6:00 manhã Coleta de embrião 

Fonte: Dados obtidos na Fazenda Colorado, 2016. 

 

As colheitas de embriões que foram realizadas nos dia 18 e 19 de agosto de 

2016, em 20 vacas e 14 novilhas da fazenda (Quadro 6). 

 

Quadro 6: Colheita de embriões. 
 Sêmen convencional Sêmen sexado TOTAL 

VACAS 17 3 20 

NOVILHAS 11 3 14 

EMBRIÕES 154 40 194 

Fonte: Dados obtidos na Fazenda Colorado, 2016. 

 

Foram transferidos 115 embriões nos animais da fazenda. 

A taxa de prenhez nas vacas em lactação foi de 42,2% (43/102), em vacas 

secas de 100% (3/3), novilhas 70% (7/10), vacas que entraram em estro no 

protocolo de IATF 43,5% (40/92) e vacas que não entraram em estro no protocolo 

30% (3/10).   

As colheitas de embriões realizadas nos dia 8 e 9 de setembro de 2016 

foram realizadas em 16 vacas e seis novilhas da fazenda (Quadro 7). 

 

Quadro 7: Colheita de embriões 
 Sêmen convencional Sêmen sexado TOTAL 

VACAS 14 2 16 

NOVILHAS 3 3 6 

EMBRIÕES 108 53 161 

 Fonte: Dados obtidos na Fazenda Colorado, 2016. 

 

Foram realizadas 102 transferências de embriões nestes dois dias. 

A taxa de prenhez nas vacas em lactação foi de 47,2% (42/89), vacas secas 

100% (3/3), novilhas 40% (4/10), vacas que entraram em estro com o protocolo de 

IATF 50% (43/86) e vacas que não entraram em estro com o protocolo 33,3% (2/6). 

As colheitas de embriões realizadas nos dia 29 e 30 de setembro de 2016 

foram realizadas em 13 vacas e 11 novilhas da fazenda (Quadro 8). 
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Quadro 8: Dados da colheita de embrião na fazenda.  
 Sêmen 

convencional 
Sêmen sexado TOTAL 

VACAS 10 3 13 

NOVILHAS 9 2 11 

EMBRIÕES 128 39 167 

Fonte: Dados obtidos na Fazenda Colorado, 2016. 

 

Foram transferidos 172 embriões nos animais da fazenda.  

 

1.1.4 ORDENHA 

A ordenha era realizada três vezes ao dia (Figura 7), com início às cinco 

horas da manhã e término ao meio dia, a segunda com início às 13 horas e término 

às 20 horas e a terceira das 21 horas às três horas da manhã. Cada turno formado 

por uma equipe de funcionários diferentes. Os animais em tratamento de mastite ou 

antibiótico por outros motivos eram separados em lotes específicos com uma coleira 

amarrada no membro posterior esquerdo para identificação.  

 

Figura 7: (A) Ordenha em carrocel e (B) local de espera dos animais na ordenha. 

    
  Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 

 

Mensalmente era realizado exame do leite de cada animal pela clínica do 

leite, as amostras eram coletadas por funcionários da ordenha treinados e com 

acompanhamento de um funcionário da Clínica do Leite (Quadro 10), havendo o 

acompanhamento individual do animal que apresentasse nível alto de CCS (acima 

de 200 mil). Quando havia alteração em alguma glândula mamária era realizado a 

colheita para exame microbiológico no laboratório da propriedade, com semeadura 

em placa de Ágar Sangue e MacConkey, as placas com crescimento bacteriano 

eram realizadas o teste da catalase e para diagnóstico diferencial  do 

Staphylococcus spp e Streptococcus spp. Devido a realização da vacina preventiva 

de mastite (TopVac®), quando o resultado da catalase desse negativo, era realizado 

A B 
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tratamento imediato para Streptococcus spp. No laboratório da propriedade não era 

realizado antibiograma.  

Após a cultura era realizado a coloração Gram para identificar a morfologia 

da bactéria e direcionado o tratamento, secagem do teto até a próxima lactação ou 

secagem do teto com iodo. 

Quando era identificado Streptococcus uberis o tratamento era realizado 

com Mastijet® bisnaga intramamário, após a ordenha da manhã e da tarde por sete 

dias consecutivos. Quando isolado Prototheca e Pasteurella o procedimento era a 

secagem do glândula mamária afetada (Quadro 9).  

Durante o período de estágio compreendido entre os dias 22 de agosto á 3 

de setembro foi realizado o acompanhando no setor da ordenha que incluía o 

manejo dos animais, california mastitis test (CMT), coleta de leite para análise do 

laboratório da propriedade, semeadura em placa, catalase e treinamento com 

microscópio.   

 

Quadro 9: Procedimento realizado em cada bactéria identificada. 
BACTÉRIA PROCEDIMENTO 

Prototheca Iodo 5% 

Levedura/Trueperella/S. aureus Secagem com selante 

Streptococcus uberis Matijet® 

Staphtlococcus spp TopVac® a cada 30 dias 

krebisiela Iodo 5% 

Bacillus ou Coryneobacterium Recoletar 

Fonte: Dados obtidos na Fazenda Colorado, 2016. 

 

A secagem do teto com iodo era realizada durante três dias consecutivos 

com a aplicação intramamária de 120ml de iodo 5% juntamente com 40 ml de 

antiflamatório (Maxican® ou Equipanazone®), no terceiro dia além do iodo era 

realizado a aplicação de duas bisnagas de selante. Antes da secagem do teto com 

iodo era avaliado a idade do animal, quantos partos, produção de leite, aprumos, 

reprodução e hiperqueratose dos tetos, muitas vezes os animais eram descartados, 

devido a grande contaminação.  

No quadro a baixo está descrito o número de animais com alta CCS na 

análise do leite e o número de animais tratados. 
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Quadro 10: Animais com alta CCS pela análise da clínica do leite.  

 QUANTIDADE 

Rancho 1 7 

Rancho 2 23 

Rancho 3 25 

Rancho 5 45 

Pós parto 24 

Tratamento 10 

Fonte: Dados obtidos na Fazenda Colorado, 2016. 

 

No quadro 11 a baixo está descrito o número de animais com mastite clínica 

e qual foi o procedimento escolhido após a cultura. 

 

Quadro 11: Animais que estavam em tratamento durante o período do estágio.  
TRATAMENTO QUANTIDADE 

Sulfato de Cefquinoma (Cobactan
®)

 7 dias 22 

Tetraciclina (Mastijet
®) 

7 dias 38 

Sulfadoxina (Borgal®) 2 

Sulfato de Cefquinoma (Cobactan
® 

injetável) 1 

Fenilbutazona (Equipalazone®) 2 

Sem tratamento 29 

Iodo 5% 22 

Selante 4 

TOTAL 120 

Fonte: Dados obtidos na Fazenda Colorado, 2016. 

 

1.1.5 BEZERREIRO 1 

O bezerreiro conta com aproximadamente 200 bezerros em amamentação, 

estes ficavam suspensos em gaiolas e cada lote era dividido por animais com idades 

aproximadas. Logo após o nascimento eram separados em uma baia dentro da 

maternidade por um dia mamando colostro na mamadeira, depois alocados em 

gaiolas (Figura 9), ainda mamando colostro por mais dois dias, colocado o brinco de 

identificação individual e levados para as gaiolas no lote determinado onde ficavam 

até o desmame com três meses de idade.  

Quando iam para os lotes, passavam a mamar o leite que seria descarte da 

fazenda (mastite e pós parto) pasteurizado (Figura 8). Quando acabava esse leite 

descarte, era fornecimdo o leite em pó, sendo amamentadas em baldinhos 

pendurados nas gaiolas. 
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Figura 8: (A) Local onde os baldinhos de leite e água são higienizados e (B) local 
onde o leite é armazenado e pasteurizado.  

  
Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 
 
 

Elas mamavam duas vezes ao dia, quando faltava dez dias para desmamar 

bebiam leite apenas uma vez ao dia. Todas as bezerras eram testadas para 

identificação de possíveis animais PI (persistentemente infectados) para diarreia 

viral bovina (BVD). Era colhido uma pequena amostra de tecido auricular para 

realizar a Reação de Cadeia da Polimerase (PCR) no laboratório de São Paulo. 

 

Figura 9: (A) Vista leteral do local onde ficam alogadas as gaiolas do bezerreiro e 
(B) gaiola das bezerras. 

   
Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 
 

As bezerras que nasciam de transferência de embrião era realizado o exame 

de DNA através de uma amostra do pêlo da cauda para confirmação da paternidade.  

Até os 30 dias de vida, recebiam a vacina CattleMaster Gold® contra 

doenças respiratórias (rinotraquíte infecciosa bovina „IBR‟ , BVD, parainfluenza, vírus 

sincicial, leptospirose bovina, canina e suína. 

Os animais que apresentavam alguma alteração para diarréia, problemas 

pulmonares e otites eram precocemente tratados e monitorados por um tempo até 

total melhora.  

Durante estas duas semanas foram acompanhados alguns animais em 

tratamento médico, conforme o Quadro 12 a seguir. 

B A 

A B 
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Quadro 12: Animais em tratamento durante o estágio. 
DOENÇAS QUANTIDADE 

Pneumonia 20 

Diarréia grau 1 9 

Diarréia grau 2 2 

Otite 5 

    Fonte: Dados obtidos na Fazenda Colorado, 2016. 

 

1.1.6 BEZERREIRO 2 

O bezerreiro dois era composto por aproximadamente 300 bezerras 

desmamadas, permaneciam neste ambiente até sete ou oito meses, depois eram 

levadas em um lote próximo as novilhas que estavam sendo inseminadas (a partir 

dos 13 meses). Elas eram divididas em três galpões, o galpão um era composto 

pelas bezerras mais novas, divididas em 17 baias, o galpão dois era dividido em três 

lotes sendo um menor com bezerras em atenção médica chamado de UTI (unidade 

de terapia intensiva) e o terceiro galpão com as bezerras mais velhas (Figura 10).  

 

Figura 10: (A) Vista da pista de alimentação das bezerras, (B) pastos individuais de 
cada rancho e (C) divisão das baias com fenil para as bezerras recém desmamadas.  

     
Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 
 
 

As bezerras de três meses que eram desmamadas recebiam alimentação 

apenas com feno e ração duas vezes ao dia durante um mês, após recebiam uma 

dieta balanceada com silagem de milho, sorgo, algodão, ração de crescimento e 

nutrientes duas vezes ao dia.  

Todas as terças-feira, quintas-feira e sábados eram mensuradas as 

temperaturas retais de todos os animais. Os casos de pneumonia e tristeza 

parasitária eram tratados assim que diagnosticados.   

A B C 
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Quando o quadro clínico de tristeza parasitária encontrava-se avançado com 

hematócrito menor que 15% era realizado transfusão de três litros de sangue por 

bezerra.  O sangue era colhido de uma vaca sadia da maternidade. As bezerras 

doentes e que não estavam se alimentando bem recebiam drench uma vez, ou até 

quando necessário.  

Dos dias 19 a 25 de setembro o estágio foi realizado neste setor da fazenda, 

os casos observados estão descritos no Quadro 13 a baixo.  

 

Quadro 13: Casos acompanhados durantes o estágio neste setor.  
DOENÇAS QUANTIDADE 

Tristeza parasitária 94 

Pneumonia 54 

Transfusão sanguínea 1 

Drench 2 

Fonte: Dados obtidos na Fazenda Colorado, 2016. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante os três meses de estágio realizado na Fazenda Colorado foram 

aproveitadas muitas novidades vindas de fora do Brasil e que são utilizadas naquele 

sistema de criação de bovinos de leite, algumas maneiras de tratamentos para 

diversas enfermidades foram demonstradas aos estagiários, acompanhamento de 

ultrassonografia, cirurgias, coletas de leite, semeadura de leite em placas e 

realização de lâminas para definir possíveis tratamentos ou descarte de animais do 

rebanho e principalmente conviver com pessoas diferentes em um lugar diferente 

longe de todos que você conhece.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

A pecuária leiteira é uma das atividades mais tradicionais do meio brasileiro 

e de acordo com o censo agropecuário (IBGE, 2006) existem no Brasil 

aproximadamente 5,2 milhões de estabelecimentos rurais dos quais 25% produzem 

leite, envolvendo cerca de 5 milhões de pessoas. 

A boa rentabilidade leiteira, se consegue com a eficiência reprodutiva, que 

deve ser a principal meta dos produtores para assim conseguir alta produtividade e 

retorno econômico. Dentro do manejo do rebanho a idade do primeiro parto deve ser 

o mais precoce possível, normalmente entre 24 e 30 meses. Para alcançar este 

parâmetro é necessário um adequado manejo das bezerras que serão as futuras 

matrizes do rebanho (EMBRAPA, 2002).  

O balanço energético negativo é considerado a principal causa na falha no 

retorno da ciclicidade em fêmeas bovinas na lactação, onde cerca de 

aproximadamente 20% na perda de peso vivo afeta a fertilidade. O balanço 

energético negativo acontece principalmente no início da lactação ou na fase que o 

bezerro mais necessita de leite para se nutrir, ocasionando assim ausência de 

ovulação (RICHARDS, 1989 apud MOREIRA, 2002).  

Pode ocorrer o crescimento folicular seguido de atresia em casos onde os 

animais possuem deficiência na ingestão de alimentos (matéria seca), (MOREIRA et 

al., 2002).  

Segundo MURPHY et al. (1991) apud MARTINS (2005) o número de ondas 

do ciclo estral dos ruminantes pode ser influenciado pelo fator nutricional, sendo este 

o mais importante, já que a raça taurina (holandesa) são mantidas em confinamento 

ou semi-confinamento e a raça zebuína (nelore) são mantidas a pasto (VIANA et al., 

2000).  

Em um estudo realizado por GINTHER et al. (1989) apud MARTINS, 2005 o 

crescimento de duas ondas foliculares acorreram em 83% das novilhas leiteiras e 

três ondas em 17% delas. Já SIROIS (1988) observaram que o crescimento de duas 

ondas foliculares ocorreu em 20% das novilhas leiteiras. A ocorrência de uma onda,  

(BORGES et al., 2001) quatro ondas (BORGES et al., 2001; VIANA et al., 2000) e 

cinco ondas (VIANA et al., 2000) raramente ocorrem (SIROIS et al., 1988; BORGES 

et al., 2001). 
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Em sistemas leiteiros podem ocorrer falhas na detecção do estro, 

principalmente em vacas de alta produção leiteira, naturalmente a manifestação do 

estro já é baixa e pode diminuir devido a alguns fatores como o estresse térmico, 

que pode diminuir o número de montas e duração do estro (NEBEL, 1997 apud 

SARTORI, 2008), vacas confinadas em pisos de concreto que também diminui a 

intensidade do estro (BRITT et al., 1986), outro fator limitante é a observação do 

estro pela pessoa responsável, se não for bem observado leva ao aumento do 

intervalo entre partos do rebanho e a baixa na fertilidade causada pela má nutrição 

(MACMILLAN, 2010).   

Entretanto, os farmácos utilizados para promover tais eventos fisiológicos 

em programas de IATF devem oferecer uma vantajosa relação entre custo e 

beneficio (ALMEIDA et al., 2006).  

Ao utilizar-se a IATF a taxa de serviço pode chegar a 100% (PURSLEY et 

al., 1995), pois todas as vacas disponíveis para inseminação artificial (IA) podem ser 

inseminadas, a menos que haja problemas sanitários, reprodutivos e nutricionais 

(TENHAGEN, 2004 apud SARTORI, 2008).  Segundo TORRES et al. (2014) a taxa 

de prenhez pode chegar em torno de 50%.  

A indução de estros e a sincronização da ovulação para o uso da IATF são 

alternativas descritas para a busca de aumento da produtividade em sistemas de 

produção de bovinos (MADUREIRA, 2005 apud BIERNASKI, 2011). Segundo 

estudos (BIERNASKI, 2011; BARUSELLI, 2002 apud LIMA, 2008; MENEGHETTI, 

2008 apud LIMA 2008; MENEGHETTI et al., 2009), o uso da IATF em rebanhos de 

vacas de cria possibilita que as vacas sejam inseminadas e se tornem gestantes 

rapidamente, diminuindo com isto o período de serviço e aumentando a eficiência 

reprodutiva do rebanho. 

Uma das vantagens na utilização da IA é a possibilidade de uso de sêmen 

de touros com superioridade genética, sendo este touro comprovado geneticamente 

(PEGORER et al, 2011), outra vantagem é a redução no período entre partos 

(GOTTSCHALL, 2008 apud GOTTSCHALL, 2012; GREGORY, 2002;  SÁ et al., 

2009).  

O controle farmacológico em um programa de IATF consiste na utilização de 

hormônios de acordo com a fisiologia reprodutiva da espécie bovina (Bos taurus 

taurus e Bos taurus indicus). Sendo assim o conhecimento deste conceito 

reprodutivo é de grande importância para entender em qual fase do protocolo é 
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importante usar cada hormônio e quais  suas funções na fisiologia reprodutiva do 

animal.  

Segundo BARUSELLI (2002) apud LIMA (2008) e PENTEADO (2005) apud 

GOTTSCHALL (2012), demonstraram que tratamentos com progesterona (P4) e 

progestágenos foram eficientes em induzir a ciclicidade em vacas lactantes. A 

utilização de progestágenos para a manipulação do ciclo estral de bovinos é 

conhecida desde a metade do século passado (BEAL, 2000 apud GOTTSCHALL, 

2012). 

A eficiência do protocolo Crestar® para a sincronização dos ciclos estrais e 

ovulações em vacas já é conhecida, ele tem a finalidade da realização de IATF, 

porém é necessário mais pesquisas científicas para aumentar as taxas de prenhez 

das vacas e reduzir o custo do produtor, através do aumento do número de usos di 

implante auricular de progesterona (MALUF, 2002).   

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a eficiência da reutilização do implante 

auricular de P4 (Crestar®) de segundo e terceiro uso, no recrutamento folicular de 

vacas e novilhas cíclicas, reduzindo assim o custo do protocolo de IATF. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Em fêmeas bovinas a utilização da técnica da IA pode ser facilitada pelo 

emprego de protocolos que promovam a sincronização da emergência das ondas 

foliculares, dos estros e da ovulação. O emprego de tais protocolos dispensa a 

observação de estros e possibilita a realização da IATF (ALMEIDA et al., 2006).  

 

 2.1 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DE VACAS 

 2.1.1 FISIOLOGIA PRÉ-NATAL E NEONATAL DA VACA 

O ciclo reprodutivo refere-se a vários fenômenos: puberdade, maturidade 

sexual, ciclo estral, gestação parto e pós-parto. Estes eventos são regulados por 

fatores ambientais, genéticos, fisiológicos, hormonais, comportamentais e 

psicológicos. Na puberdade as taxas de fertilidade se iniciam e com o passar dos 

anos vão decaindo gradualmente (HAFEZ, 1995).  

A estrutura ovariana inicial é formada por células germinativas e somáticas, 

as células germinativas se dividem ativamente. Cada oócito é envolvido por poucas 

células somáticas para formar o folículo primordial (HAFEZ, 1995). O folículo 

primordial é aquele que se constitui de um ovócito (oócito) circundado por células 

pavimentosas dispostas (ALMEIDA, 1999). 

As gonadotrofinas, hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo 

estimulante (FSH) assim como seus fatores liberadores hipotalâmicos, começam na 

vida fetal, estimuladas pela maturação do sistema nervoso central. Na vaca, o início 

ocorre após a diferenciação sexual (um a dois meses de gestação). Dois meses 

antes do nascimento do bovino a secreção regride temporariamente, permanecendo 

baixas até a entrada na puberdade (HAFEZ, 1995). 

 

 2.1.2 PUBERDADE 

O termo puberdade é usado para definir o início da vida reprodutiva, com o 

início da atividade ovariana e o primeiro estro (MELVIN et al., 1996). 

No início da puberdade a secreção de gonadotrofinas aumentam, em 

consequência da elevação da amplitude e da frequência dos pulsos periódicos de 

gonadotrofinas, em resposta ao hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), 

secretado pelo hipotálamo para regular as gonadotrofinas (HAFEZ, 1995).  
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Estimam-se que o início do período reprodutivo em animais de raça européia 

ocorra entre os nove e 12 meses de idade, porém deve ser avaliado peso e escore 

corporal, para que possa entrar na reprodução (VANZIN, 2000 apud LIMA, 2008).  O 

peso destes animais devem estar em torno de 300-320 kg de peso vivo, entre 12-18 

meses (AMARAL, 2000 apud LIMA, 2008). O recomendado para uma novilha em 

idade reprodutiva é 70% do peso vivo (PV) corporal de uma vaca adulta, sendo 

assim um animal de 12 meses deve pesar 340 Kg e com 14 meses de 375 a 380 Kg 

do PV (SILVA et al., 2005).  

 

2.1.3 CICLO ESTRAL E REGULAÇÃO DAS ONDAS DE CRESCIMENTO 

FOLICULAR 

Ciclo estral é definido como o período onde acontecem modificações cíclicas 

na fisiologia e morfologia dos órgãos reprodutivos das fêmeas, relacionados a 

alterações hormonais (MIES FILHO, 1977 apud VIEIRA, 2013). 

Ciclo estral é o período que acontece o crescimento dos folículos ovarianos, 

a duração varia de 18 a 24 dias, tendo a média de 21 dias (MOREIRA et al., 2002), o 

ciclo é dividido em quatro fases: pró-estro (dois a três dias), estro (12 a 18 horas), 

metaestro (dois a três dias) e diestro (13 a 15 dias) (HAFEZ, 1995; CUNNINGHAM, 

1999). O crescimento folicular é precedido por um aumento na concentração 

plasmática de FSH de um a dois dias antes da emergência da onda folicular 

(ADAMS et al., 1992).  

Segundo BINELLI (2000) apud MOREIRA (2002), um ciclo estral tem duas a 

três emergências de ondas de crescimento folicular. Uma onda de folículos emerge 

em torno de um a três dias após o estro, com 10 a 50 folículos de dois a três mm 

cada, destes cerca de dois a cinco continuam crescendo e os outros regridem, dos 

que continuaram crescendo, um torna-se dominante com aproximadamente 8,5 mm, 

período denominado divergência folicular (BO, 1994 apud MOREIRA, 2002; 

GUINTER et al., 1996).  

 

2.1.3.1 PRÓ-ESTRO 

Possui duração de dois a três dias, e após ocorre a diminuição dos níveis de 

P4 devido luteólise. Durante esta fase ocorre a liberação de GnRH que estimula a 

secreção de FSH e LH pelo hipotálamo. O FSH em altos níveis, induzirá o 

desenvolvimento dos folículos e, em sinergismo com o LH, estimulará a sua 
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maturação. Conforme o folículo se desenvolve, os níveis de estradiol (E2) 

aumentam, estimulando a manifestação do estro e a liberação em pico do LH 

(CUNNINGHAM, 1999).  

 

2.1.3.2 ESTRO 

É caracterizado como a segunda fase do ciclo estral de bovinos. O aumento 

nos níveis de E2 que ocorreu na fase anterior resultará na indução da manifestação 

do estro, dilatação da cérvix, secreção de muco vaginal que auxiliam no transporte 

dos espermatozóides no trato reprodutivo feminino (CUNNINGHAM, 1999). Segundo 

BIERNASKI (2011), durante este período o animal fica inquieto, monta e deixa-se 

ser montado por outras vacas ou novilhas, diminuem o apetite e produção de leite, 

pode ou não aparentar corrimento de muco vaginal claro e viscoso, a vulva 

apresenta-se intumescidas e avermelhadas devido á elevação da irrigação 

sanguínea.  

A liberação de LH leva á dois fatores independentes: a luteinização das 

camadas celulares na parede folicular (granulosa e teca) e a ruptura do folículo 

ovulatório, resultando após a ovulação na formação do corpo lúteo (CL) (MORAES, 

2002 apud LIMA, 2008). 

 

2.1.3.3 METAESTRO 

Após a manifestação do estro tem início o período de desenvolvimento do 

CL (fase luteínica), que é dividida em metaestro e diestro. O metaestro dura cerca 

de dois a três dias, tendo como a principal característica a ovulação com liberação 

do óvulo pelo folículo (VANZIN, 2000 apud LIMA, 2008). Segundo CUNNINGHAM 

(1999), a ovulação ocorre de seis a 12 horas após o final do estro. Com a ruptura do 

folículo, o óvulo é eliminado e transportado para a porção média do oviduto, ocorrerá 

então à multiplicação das células da parede interna do folículo dando origem ao CL.  

O hormônio responsável pela manutenção da gestação é a P4, que é 

liberada pelo CL, este passa a ser funcional quando a síntese e liberação em altos 

níveis de P4 ocorrer, dando inicio a fase de diestro (CUNNINGHAM, 1999).  

 

2.1.3.4 DIESTRO 

Dentre todas as fases esta é considerada a mais longa, com duração de 

aproximadamente 15 dias. Com a fecundação do óvulo o CL continuará presente e 
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os níveis de P4 continuarão altos durante a gestação. Caso não ocorra a fecundação 

do óvulo o CL regredirá (em torno de 17 dias após o estro), e os níves da P4 cairão, 

dando início ao um novo ciclo estral (CUNNINGHAM, 1999). O útero produzirá uma 

substância denominada prostaglandina F2α (PGF2α), que tem a ação luteolítica 

(BIERNASKI, 2011; CUNNINGHAM, 1999). 

 

2.2 REGULAÇÃO ENDÓCRINA DO CICLO ESTRAL 

A dinâmica folicular está relacionada aos níveis de LH e FSH (GINTHER et 

al., 1996). Estes níveis são regulados por mecanismos endócrinos e 

neuroendócrinos, principalmente pelos hormônios hipotalâmicos (GnRH), as 

gonadotrofinas (FSH e LH) e os esteróides (P4 e E2) secretados pelos ovários. O 

folículo que não sofre atresia é denominado de folículo dominante (FD), este é 

responsável por secretar níveis crescentes de E2, que é um indutor nas mudanças 

de comportamento associado ao estro, induzindo também o pico de LH (BINELLI, 

2000 apud MOREIRA, 2002).  

O GnRH tem um aumento na frequência e liberação, sua liberação é 

estimulada por um feedback positivo do E2 ao hipotálamo, sem a presença da P4, 

refletirá no aumento da frequência e na diminuição da amplitude dos pulsos de LH, 

ocorrendo assim a luteinização das células da teca e granulosa e posterior ovulação 

do FD (VOSS, 1993 apud ALMEIDA 2003), dando origem a uma estrutura 

denominada de CL (BINELLI, 2000 apud MOREIRA, 2002). Este CL formado é 

responsável pela liberação de P4, que é o hormônio responsável pela manutenção 

da gestação, se não houver gestação ele permanecerá funcional do 14º ao 16º dia 

do ciclo estral, por onde involuirá caso tenha uma onda folicular com um outro FD 

apto à uma nova ovulação (MALUF, 2002).  

 

2.3 CONTROLE FARMACOLÓGICO DO CICLO ESTRAL 

A utilização fármacos para a regulação do ciclo estral em bovinos é 

conhecida desde a metade do século passado (JOCHLE, 1993). Na literatura 

nacional e internacional existem uma grande variedade de métodos farmacológicos 

que são usados através de protocolos para  a sincronização do estro e na ovulação 

de bovinos (BARROS et al., 2000; BARUSELLI, 2002 apud LIMA, 2008). A 

associação de progestágenos ao ésteres de E2 estão sendo usados com frequência 
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em protocolos para sincronizar as ondas foliculares e em tratamentos de vacas em 

anestro durante um longo período pós-parto (ELEY, 1981 apud ALMEIDA, 2005).  

 

2.3.1 PROGESTÁGENOS 

Progestágenos é o nome utilizado para a substância farmacológica que 

possui efeitos equivalentes a P4.  A P4 é secretada pelas células luteínicas do CL, 

pela placenta e pelas glândulas adrenais, ela é transportada no sangue por uma 

globulina carreadora (andrógenos e estrógenos), e a sua secreção é estimulada 

principalmente pelo LH (MALUF, 2002).  

Esse dispositivo possui como função: preparar o endométrio para a 

implantação e manutenção da gestação, age sinergicamente com o E2 para induzir o 

comportamento estral (sinergicamente P4 e E2 agem juntos para dar início a nova 

onda folicular), desenvolve o tecido secretor (alvéolos) das glândulas mamárias e P4 

em altos níveis inibe o estro e a onda pulsátil de LH (HAFEZ, 1995). Ela foi a 

primeira droga a ser utilizada para controlar o ciclo estral dos ruminantes 

(CHRISTIAN, 1948 apud ALMEIDA, 2003). 

A P4 natural é um hormônio de rápida metabolização, o que dificulta a sua 

administração por meios que não sejam dispositivos de liberação controlada 

(MACMILLAN, 1991 apud ALMEIDA, 2003).  

Um progestágeno que vem demonstrando ser ativo biologicamente é o 

Norgestomet (17 α acetoxy-11 β-metil-19-norpreg-ene-20, dione) que é o resultado 

da modificação do 19-norprogesterone (KESLER, 1995). Estas substâncias 

modificadas são administradas por via auricular subcutânea, por um período de oito 

a nove dias, tendo o intuito de suprir a liberação endógena do LH, simulando a fase 

luteínica do ciclo estral. Com a aplicação de valerato de E2 no início do tratamento 

ou na aplicação de PGF2α no momento da remoção do implante causará a 

regressão luteínica (BARUSELLI, 2002 apud LIMA, 2008).  

Em estudos realizados por LIMA (2008) apud BARUSELLI (2002); ODDE 

(1990), o implante de norgestomet em bovinos demonstrou que mais de 90% dos 

animais manifestaram os sinais de estro após a retirada do implante, com taxas de 

concepção variando de 33% a 68%. Os animais que apresentavam-se em anestro 

antes do tratamento também manifestaram estro, porém obtiveram uma menor taxa 

de fertilidade em comparação aos animais cíclicos (ODDE, 1990).   
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Estas substâncias foram utilizadas na sincronização do ciclo estral de 

bovinos na década de 60. Em tratamentos realizados com progestágenos durante 

um período longo obteve a sincronização do estro, porém as IA após o estro resultou 

em baixas taxas de prenhez (BARROS et al., 2000).  

Segundo ODDE (1990), os progestágenos são utilizados para inibir a 

ovulação. Se o implante de progestágeno for colocado na ausência do CL resultara 

na formação de um FD, porém quando este ovula produzirá um ovócito de baixa 

qualidade (SMITH, 1995). Este fenômeno se deve à alteração do padrão secretório 

de LH (alta frequência e baixa amplitude), característico da fase folicular 

(RAJAMANHENDERAN, 1991 apud BIERNASKI, 2011), sendo que o fenômeno 

característico do diestro seria um padrão de alta amplitude e baixa frequência, 

provocando assim uma manutenção prolongada do FD, interrompendo o padrão 

usual de crescimento folicular em ondas (MADUREIRA, 2000 apud BIERNASKI, 

2011).  

Tratamentos com P4 e progestágenos são apontados como indutores da 

retomada da ciclicidade no pós parto (MIHM, 1999 apud ALMEIDA, 2003), estes 

protocolos associados com uma suplementação energética e redução no número de 

mamadas aceleram o retorno a ciclicidade no pós parto, aumentando assim os 

pulsos de LH (WILTBANK et al., 2002). 

 

2.3.2 ESTRÓGENOS 

O E2 é um hormônio esteróide, carreado na circulação sanguínea por 

proteínas (WILLIANS, 1996 apud MALUF, 2002), distribuído por todo o organismo, 

fica acumulado no tecido adiposo e  sua eliminação ocorre através do metabolismo 

hepático. O E2 é o estrógeno biologicamente ativo produzido pelo ovário (MALUF, 

2002). Com a administração IM associada a soluções oleosas o E2 é absorvido mais 

rapidamente e a sua absorção pode permanecer por vários dias após a aplicação 

(BÓ, 2006 apud LIMA, 2008).  

O cipionato de E2 (CE), VE e benzoato de E2  (BE) são estrógenos 

esterificados utilizados na reprodução animal (BÓ, 2006 apud LIMA, 2008), sendo o 

CE com o efeito mais prolongado, o BE com ação mais curta e o VE com ação 

imediata (BÓ, 2006 apud LIMA, 2008; WILLIANS, 1996 apud MALUF, 2002). 

Os hormônios esteróides possuem uma maior variação de funções 

fisiológicas, dentre elas as que podem ser descritas são: efeitos no 
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desenvolvimento, ações neuroendócrinas relacionadas ao controle da ovulação, 

preparação cíclica do trato reprodutor para fertilização e implantação do óvulo, 

ações no metabolismo mineral e dos lipídeos (WILLIANS, 1996 apud MALUF, 2002).  

Ele é utilizado para induzir o estro em vacas no pós-parto pelo seu efeito de 

“feedback” positivo no LH e FSH, por agir na estimulação do GnRH (MALUF, 2002). 

Um pico de LH pré-ovulatório pode ser induzido após a retirada do implante de 

progestágenos com a aplicação de 0,75 ou 1,00 mg de BE 24h após a retirada 

(BARBUIO, 1999 apud MOREIRA, 2002; MACMILLAN, 1999 apud MALUF, 2002). 

Em vacas leiteiras em anestro a utilização do E2 associado a progestágenos provoca 

a indução e detecção do estro além da precisão da ovulação. Com a administração 

de BE 48h após a remoção do implante o resultado obtido no estudo foi de 70% de 

concepção na primeira IA após a detecção do estro (DAY et al., 2000). 

A associação do E2 a P4 torna o CL mais susceptível à luteólise (KESLER, 

1995), consequentemente após quatro a três dias da aplicação ocorre a emergência 

de uma nova onda de crescimento folicular (BÓ, 1995 apud ALMEIDA, 2003). Esta 

associação não é capaz apenas de regredir o CL, mas também de regredir os 

folículos presentes no ovário (BÓ et al., 1993; BÓ, 1994 apud ALMEIDA, 2003).  

Em um estudo realizado por BÓ et al. (1993), com a administração de E2 nos 

dias um, três ou seis do ciclo estral (D0= ovulação), foi observado a capacidade de 

suprir o crescimento folicular e promoveu o surgimento de uma nova onda e quando 

administrado no início da fase de crescimento folicular foi capaz de suprir o 

crescimento do FD, e a nova onda folicular subsequentemente emergiu mais 

precocemente.  

 

2.3.3 PROSTAGLANDINAS 

Os estudos relacionados as PGF2α começaram a mais de três décadas, 

onde foi isolado do líquido seminal de carneiros, provavelmente secretados pela 

próstata, por este motivo a origem do seu nome (LARSON, 1992 apud LIMA, 2008; 

ODDE, 1990). Quase todos os tecido orgânicos são secretadores da PGF2α, são 

derivados do ácido araquidônico e possuem curta ação (HAFEZ, 1995).  

Não se enquadram na definição de hormônios porque não se localizam em 

nenhum tecido em particular e atuam localmente onde são produzidas (HAFEZ, 

1995). 
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Cloprostenol, dinoprost, entre outros são análagos sintéticos considerados 

mais potentes do que as PGF2α naturais. Eles agem como luteolíticos em CL 

funcional de vacas e novilhas, promovendo a queda do E2, desenvolvimento 

folicular, pico de LH após três dias (LARSON, 1992 apud LIMA, 2008; ODDE, 1990), 

é responsável pela eliminação de uma gestação indesejável, contração da 

musculatura lisa do trato reprodutivo e gastrointestinal, na ereção, ejaculação, 

transporte espermático, ovulação, parto e ejeção do leite (MALUF, 2002).  

Segundo PURSLEY (1996), a PGF2α não é capaz de agir no crescimento 

folicular, apenas na regressão do CL. O estágio que se encontra o FD e o CL no 

momento da aplicação é responsável pelo tempo em que a vaca e novilha vai entrar 

em estro. A vaca ou novilha ovula mais rápido quando o FD estiver em fase final de 

desenvolvimento e se estiver em fase inicial o tempo para entrar em estro e 

ovulação é mais demorado.  

Quando a administração é realizada com o FD com diâmetro acima de 8,5 

mm a ovulação ocorre de dois a três dias  após, e se a aplicação for antes do desvio 

a seleção e maturação de um novo folículo ocorre após quatro a cinco dias (SIROIS, 

1988). 

Seu uso nos protocolos de IATF tem como função a regressão do CL 

presente no momento da retirada do implante, fazendo com que ocorra a diminuição 

dos níveis de P4 circulante e aumento do LH, aumentando a precisão da ovulação 

(XU, 1999 apud MALUF, 2002).  

 

2.3.4 SISTEMAS MISTOS 

A utilização da técnica de IA em bovinos pode ser facilitada pelo uso da 

sincronização da emergência da onda folicular, estro e ovulação, essas técnicas tem 

como o objetivo realizar a IATF sem a necessidade de observação de estro (MALUF 

et al., 2010).  

Um dos fármacos que surgiu á décadas com a possibilidade de controlar o 

ciclo estral de ruminantes foi a P4, eram realizadas aplicações de 100 mg por 14 

dias, sincronizando um grande grupo de animais (JOCHLE, 1993).  

Dentre esta técnicas está o uso dos protocolos com o sistemas Sincro-mate 

B®, Crestar®, CIDR B® e PRID ®, descritos a seguir: 
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2.3.4.1 SINCRO-MATE® 

WILTBANK et al. (1965) apud MALUF (2002), exploraram o uso de E2 e P4 

como agentes luteolíticos, desta maneira eles criaram o Sincro-mate B®.  Este 

sistema consiste na colocação de um implante auricular de um material hidrônico, 

contendo 6 mg de norgestomet por nove dias, associado a administração IM no 

momento da colocação do implante, de 5 mg de VE e 3 mg de norgestomet, sendo 

assim o implante funcionaria como um CL artificial e três dias após o E2 age 

sinergicamente para a formação de uma nova onda folicular (MALUF, 2002). O 

material deste sistema promove liberação do norgestomet inicialmente rápida nos 

primeiros dias e depois mais lenta (KASTELIC, 1997 apud MALUF, 2002).  

Com a utilização deste sistema e IA 48h após a remoção do implante foi 

observado taxas de concepção acima de 50% em Bos taurus taurus (ANDERSON, 

1982 apud MALUF, 2002). 

Com o uso do Sincro-mate B® na fase do metaestro (dia um a cinco do ciclo 

estral), não obteve bons resultados, por não agir na regressão do CL presente em 

resposta a aplicação do VE, surgiu então a administração de PGF2α no momento da 

retirada do implante com o objetivo da regressão deste CL presente (JOHNSON, 

2001).  

 

2.3.4.2 CRESTAR® 

O Crestar® (Akzo Nobel Ltda- Divisão Intervet, Brasil), consiste em um 

implante auricular de material silástico, contendo 3 mg de norgestomet associado a 

aplicação IM de 3 mg de norgestomet e 5 mg de VE no momento da colocação do 

implante, este é retirado após oito a nove dias. O material deste sistema promove 

uma liberação do norgestomet linear (KASTELIC, 1997 apud MALUF, 2002).  

O norgestomet é um progestágeno ativo biologicamente, sendo utilizado 

com o intuito de inibir a ovulação no final do ciclo estral. A taxa de animais no estro é 

em torno de 77-100%, porém a taxa de concepção varia em torno de 33 a 68% 

(ODDE, 1990). 

Em  vacas nelore vazias com bezerro ao pé e com ciclos inrregulares a taxa 

de prenhez teve um resultado satisfatório, alcançando 61% (MOREIRA, 2002). Em 

outro estudo realizado por BARUFI (1999) apud BIERNASKI (2011), em vacas de 

corte com bezerro ao pé a taxa de prenhez foi de 67,8%, afirmando a eficiência da 

sincronização do estro. Um outro resultado foi obtido por MURTA (2001) apud LIMA 
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(2008), em vacas solteiras nelore com uma única IATF, obtiveram 67% de 

prenhezes.  

BIERNASKI (2011), avaliou a eficiência da reutilização do implante Crestar® 

em vacas e obteve resultados mais satisfatórios em comparação com a utilização do 

sistema CIDR B®, resultando numa taxa de prenhez de 57,7%, sendo 5% a mais que 

o outro sistema.  

Segundo o estudo realizado por MALUF (2002), a reutilização do implante 

Crestar® em vacas de corte resultou em 40%, afirmando que a reutilização dos 

implantes não afeta os resultados da taxa de prenhez.  

KESLER (1995); MACHADO (1996) apud ALMEIDA (2005), verificaram que 

para suprir a manifestação de estro em fêmeas tratadas com norgestomet é 

necessário doses diárias de 137 a 138 mg. KESLER (1995), ainda relata que os 

implantes auriculares contendo de 6 a 8 mg de norgestomet por 16 dias em vacas 

de corte, a concentração foi reduzida para 3,04 e 3,76 mg ao término do tratamento, 

aproximadamente 50% da concentração inicial. Assim com a utilização do implante 

auricular contendo 3 mg de norgestomet por oito dias a concentração inicial é 

reduzida para 25% no final do protocolo. Sendo que 138 mg diárias é o suficiente 

para suprir o estro de vacas de corte, os implantes contendo 3 mg podem ser 

reutilizados uma segunda vez, possibilitando uma ótima alternativa na redução dos 

custos nos protocolos de IATF.  

 

2.3.4.3 CIDR B® 

É um dispositivo utilizado como implante intravaginal, formado por um “T” de 

nylon, com elastômeros de silicone, contendo 1,9 g de P4. Em novilhas castradas a 

quantidade de P4 após seis horas da colocação variou em torno de 8,7 ng/ml e no 

momento da retirada de 2,5 ng/ml, 12 dias após a colocação (MACMILLAN, 1991 

apud MALUF, 2002).  

Com a utilização do protocolo CIDR B® na IATF, a eficiência na 

concentração de fecundação em apenas um dia obteve resultado próximo a 70%, 

assim reduzindo o custo com mão-de-obra no momento da parição (SILVA et al., 

2005).  

Seu uso tanto na primeira, segunda e terceira utilização apresentou bons 

resultados , totalizando 52,7% de prenhez (ALMEIDA et al., 2006). Em uma estação 

de monta de 37 dias e utilizando a IATF com o sistema  CIDR B® a taxa de prenhez 
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foi de 50,6%, sendo observado o retorno ao estro de 18 a 24 dias e com a 

ressincronização a taxa de prenhez subiu para 69,3% (BIERNASKI, 2011).  

Em vacas leiterias mestiças mantidas a pasto no verão foi avaliado o efeito 

do protocolo na sincronização da ovulação na taxa de prenhez, chegando a 50%, 

sendo influenciado pelas condições corporais e pela lactação (GARCIA, 2003).  

 

2.3.4.4 PRID® 

É um sistema utilizado em protocolos formado por um implante intravaginal 

de material a base de elastômeros de silicone, contendo 1,55 mg de P4, que 

funciona como um CL artificial, liberando concentrações de P4 (MALUF, 2002). 

 

2.4 IA 

A IA é sem dúvida um grande avanço tecnológico para os bovinos, desde a 

década de 40 esta técnica vem crescendo. Nesta época foram criadas as primeiras 

cooperativas de IA na Dinamarca e EUA, passando a se difundir por volta de 1949, 

quando o efeito crioprotetor do glicerol foi descoberto (MIES, 1987 apud PAULINI, 

1993).  

Segundo MARTIN (1994) apud PAULINI (1993), a IA é o processo realizado 

onde o sêmen coletado do macho é processado, estocado e artificialmente 

introduzido no trato reprodutivo da fêmea para fecundá-la.  

Dentre as vantagens da IA destaca-se: melhoramento genético, controle de 

doenças sexualmente transmitidas, segurança, redução de custos, maior controle 

zootécnico, pode-se saber quantas inseminações foram utilizadas em cada animal e 

descartar as vacas inférteis (MALUF, 2002; MARTIN, 1994 apud PAULINI, 1993).  

A técnica utilizada para a IA é retrovaginal, que consiste na colocação de 

uma mão do inseminador no reto e a outra mão conduz o aplicador que contém uma 

palheta de sêmen pela vagina do animal, com a mão que está no reto o inseminador 

fixa a cérvix e passa o aplicador pelos anéis cervicais, fazendo a deposição do 

sêmen no corpo do útero (AX, 2000 apud LEÃO, 2003). 

Uma das maiores limitações do emprego da utilização desta biotecnologia é 

a detecção do estro, este fato está relacionado á baixa taxa de serviço nos bovinos. 

Outra limitação no uso desta técnica é a necessidade de mão de obra qualificada, 

que não é sempre fácil de encontrar e pode gerar altos custos (BARUSELLI, 2002 

apud BIERNASKI, 2011).  
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2.4.1 DETECÇÃO DO ESTRO 

Esta fase é uma das maiores limitações na utilização da biotecnologia da IA, 

pois a não detecção do estro esta relacionado á baixa taxa de serviço (BARUSELLI, 

2000 apud BIERNASKI, 2011), prejudica a performace reprodutiva dos bovinos, 

altera o intervalo entre partos e a produção do rebanho (BRITT, 1985; FOOTE, 

1975). 

O inseminador deve ter habilidade e prática para saber reconhecer os sinais 

de estro e o comportamento que os animais podem vir a apresentar nesta fase. 

Todas os detalhes na observação do estro são importantes para a definição do 

horário da IA (BROADWAY, 1975 apud MALUF, 2002). 

Os animais encontram-se em estro em maior número no período da manhã 

e no final da tarde, portanto o números de observações devem ser maior nestes 

períodos (FOOTE, 1975). O tempo de observação também é um fator muito 

importante, quanto maior a observação maior é a possibilidade de detectar um 

animal em estro (MALUF, 2002), entretanto, maior será a ocupação gasta pelo 

observador (BARROS et al., 2000).  Segundo LUCEY et al. (1986), os animais com 

problemas de aprumos ou cascos e relacionados a fatores estressantes ou térmicos 

limitam a manifestação do estro.  

 

2.5 IATF 

Devido algumas dificuldades para a realização da IA convencional como a 

falha na detecção do estro e falta de profissionalização de mão de obra, vem se 

estudando maneiras de aumentar o índice da IA, com a utilização da IATF (MALUF, 

2002).  

O desenvolvimento dos tratamentos hormonais que são capazes de regular 

o crescimento folicular e o momento da ovulação foram possíveis através do 

conhecimento detalhado da dinâmica folicular, assim foi possível desenvolver a 

técnica de IATF (PIERSON, 2005). 

Esta técnica permite a precisão do dia e hora que os animais serão 

inseminados (vacas/novilhas), levando em consideração o estado corporal e 

reprodutivo. Com a utilização desta técnica algumas vantagens podem ser 

observadas, como: mais animais inseminados no intervalo de 45 a 60 dias de pós 

parto, aumenta o número de animais inseminados por diminuir as falhas de  

observação do estro (BIERNASKI, 2011), redução do período de parição 
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(GOTTSCHALL et al., 2008; SÁ et al., 2009) e manejo com mais de um animal por 

vez em dias  e horários pre estabelecidos. Seu uso alem de facilitar a IA também 

pode ser usado em transferências de embriões, contribuindo para o melhoramento 

genético do rebanho (BIERNASKI, 2011).  

Segundo VASCONCELOS et al. (1997), o protocolo para a IATF deve ser 

escolhido através do menor custo/beneficio e a melhor taxa de concepção do 

rebanho.  

Alguns produtos estão disponíveis no mercado para a sincronização do 

estro, entre eles estão alguns já relatados anteriormente, como: Sincro-Mate®, 

Crestar®, CIDR® e PRID®. Esses produtos são formados por P4, Sincro-Mate® e 

Crestar® são inseridos subcutaneamente na orelha e CIDR® e PRID® são colocados 

intravaginalmente, todos eles ficam por alguns dias no animal, esses produtos 

devem ser associados a aplicação IM no dia da colocação do implante de 

progestágeno mais E2 (MALUF, 2002). As taxas de concepção podem variar de 33 a 

68%, segundo um estudo realizado por ODDE (1990).  

Um dos progestágenos muito utilizados nos protocolos de IATF é o 

norgestomet que é um implante auricular de silicone impregnado com P4, sua 

liberação ocorre diariamente, resultando em concentrações séricas de P4 que  

impede o pico pré-ovulatório de LH e que ocorra outro estro durante o protocolo 

(BRIDGES et al, 1999; ELEY, 1981 apud ALMEIDA, 2005).  
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 3.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 LOCAL 

O experimento foi realizado na Fazenda Experimental das Faculdades 

Integradas de Ourinhos- FIO, no período de dezembro de 2015 a maio de 2016.   

 

3.2 ANIMAIS 

Foram utilizados para o estudo 14 fêmeas bovinas, da raça pardo suíça e 

cruzamentos da raça, sendo  sete vacas e sete novilhas. Os animais foram utilizados 

para compor os três grupos de estudo, e foram organizadas da seguinte forma:  

- G1:  cinco vacas e duas novilhas cíclicas que receberam implante auricular 

de P4 de primeiro uso com acompanhamento ultrassonográfico nos dias D0, D1, 

D2, D3, D4, D7 e D8 (Gráfico 1).  

- G2: sete vacas e sete novilhas cíclicas que receberam implante auricular 

de P4 de segundo uso com acompanhamento ultrassonográfico nos dias D0, D1, D2, 

D3, D4, D5, D6, D7 e D8 (Gráfico 2). 

- G3: sete novilhas cíclicas receberam implante auricular de P4 de terceiro 

uso com acompanhamento ultrassonográfico nos dias D0, D1, D2, D3, D4, D6, D7 e 

D8 (Gráfico 3). 

 

3.3 COLOCAÇÃO DO IMPLANTE E ACOMPANHAMENTO 

ULTRASSONOGRÁFICO 

O protocolo utilizado foi seguindo KASTELIC (1997) apud MALUF (2002) no 

qual o implante auricular de P4 (Crestar®) foi inserido no subcutâneo com o auxílio 

de um aplicador próprio, juntamente com aplicação IM de BE, durante o período de 

oito dias houve acompanhamento por ultrassonografia para avaliação da eficiência 

da reutilização do implante no recrutamento folicular nos três grupos utilizados na 

pesquisa, após  oito dias da colocação os implantes foram retirados. 

 

3.4 GRUPO 1 

Neste grupo foram utilizados cinco vacas e duas novilhas cíclicas com a 

utilização do implante auricular de P4 de primeiro uso, juntamente com a aplicação 

IM de BE. No D0 (dia da colocação do implante) os ovários foram avaliados com 

auxílio de ultrassom (HS-101V/HONDA) e coletadas amostras sanguíneas da veia 
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caudal com auxílio de tubos tipo vacutainer e agulhas próprias, estas foram 

centrifugadas e o soro foi armazenado dentro de eppendorfs e congelados a – 70Cº. 

No D1, D2, D3 e D7  foram realizados os acompanhamentos ultrassonográficos, e 

no D4 e D8 além da avaliação dos ovários, foram realizadas coletas de sangue.  No 

D8 foi retirado o implante de P4 e realizado PGF2α e BE (Gráfico 1). 

 

3.5 GRUPO 2 

Neste grupo foram utilizados sete vacas e sete novilhas cíclicas com a 

utilização do implante auricular de P4 de segundo uso. No D0, D4 e D8 além da 

avaliação ultrassonográfica, foram coletadas amostras sanguíneas de todos os 

animais do experimento, nos dias D1, D2, D3, D5, D6 e D7 apenas foram avaliados 

os ovários com o ultrassom. Sendo colocado o implante auricular no D0, juntamente 

com uma aplicação IM de BE realizada a retirada do implante no D8 (Gráfico 2). 

 

3.6 GRUPO 3 

Neste grupo foram utilizados sete novilhas cíclicas com a utilização do 

implante auricular de P4 de terceiro uso. No D0, D4 e D8 além da avaliação 

ultrassonográfica, foram coletadas amostras sanguíneas de todos os animais no 

experimento, nos dias D1, D2, D3, D6 e D7 apenas foram avaliados os ovários com 

o ultrassom. Sendo colocado o implante auricular no D0, juntamente com uma 

aplicação de BE realizado  a  retirada do implante no D8 (Gráfico 3). 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram inicialmente submetidos ao teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk. As análises de diâmetro folicular foram realizadas por meio de  

estatística descritiva devido à grande disparidade entre os grupos e presença de 

algumas parcelas perdidas. Já os dados de tamanho ovariano foram comparados 

por meio de teste de Friedman seguido de comparações múltiplas de Dunn 

(Quadro 1 e 2). Todas as análises foram realizadas considerando-se 5% de 

significância.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Crestar®, consiste em um implante auricular de material silástico, 

contendo 3 mg de norgestomet associado a uma aplicação IM de 3 mg de 

norgestomet e 5 mg de valerato de E2 no momento da colocação do implante, este é 

retirado após oito a nove dias. O material deste sistema promove liberação do 

norgestomet linear (KASTELIC, 1997).  

Nesta pesquisa o Crestar® foi inserido nos animais no D0 juntamente com a 

aplicação de BE. No D8 foi retirado o implante, segundo o protocolo do KASTELIC 

(1997) apud MALUF (2002) utilizado para o experimento.  

O norgestomet é um progestágeno ativo biologicamente, sendo utilizado 

com o intuito de inibir a ovulação e iniciar nova onda de crescimento folicular.  

Segundo ODDE (1990) a taxa de animais que apresentam estro após a 

retirada do implante auricular de progesterona, varia de 77-100%, porém a taxa de 

concepção em torno de 33 a 68%. Considerando a presença de muco e animais 

aceitando monta, como um sinal de estro, é possível afirmar que com a reutilização 

do Crestar® houve perda da eficiência do dispositivo, pois a porcentagem de 

animais apresentando estro no meio do protocolo durante o primeiro uso foi de 0%, 

no segundo uso de 28,6% e no terceiro uso de 57,1%.  

Nesta pesquisa, foi observado que quatro novilhas apresentaram estro 

durante o protocolo do grupo 3 (gráfico 3). 

Sendo assim, pode-se observar que três animais manifestaram estro após a 

retirada do implante, confirmando assim o que ODDE (1990) afirmou em sua 

pesquisa.  
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Gráfico 1: Dados obtidos através da média folicular do folículo de maior diâmetro 
das cinco vacas e das duas novilhas do grupo 1, com a utilização do implante 
auricular de primeiro uso. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 2: Dados obtidos através da média folicular do folículo de maior diâmetro 
das sete vacas e das sete novilhas juntas, do grupo 2, com a utilização do implante 
auricular de segundo uso. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 3: Dados obtidos através da média folicular do folículo de maior diâmetro 
das sete novilhas do grupo 3, com a utilização do implante auricular de terceiro uso. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 
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Quadro 1: Mediana (mínimo-máximo) do escore de tamanho ovariano de vacas e 
novilhas submetidas a implante em primeiro (G1), segundo (G2) e terceiro (G3) uso 
em dois momentos de avaliação (dia 0 e dia 8). 

DIA GRUPO 

G1 G2 G3 

0 7 (5-9) 6 (3-9) 2 (2-4)* 

8 7 (5-9) 6 (1-9) 2 (2-4)* 

*Difere significativamente de G1 e G3 segundo teste de Dunn (p<0,05). Escore 1= feijão - ; 2= feijão; 

3= feijão +; 4= azeitona - ; 5= azeitona; 6= azeitona +; 7= avelã; 8= avelã +; 9= noz.  

 Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Quadro 2: Mediana (mínimo-máximo) do escore de tamanho ovariano de novilhas 
submetidas a implante em segundo (G2) e terceiro (G3) uso em dois momentos de 
avaliação (dia 0 e dia 8). 

DIA GRUPO 

G2 G3 

0 5 (3-6) 2 (2-4) 

8 5 (1-6)* 2 (2-4) 

*Difere significativamente de G2 e G3 segundo teste de Dunn (p<0,05). Escore 1= feijão - ; 2= feijão; 

3= feijão +; 4= azeitona - ; 5= azeitona; 6= azeitona +; 7= avelã; 8= avelã +; 9= noz.  

 Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Pode-se sujerir observando os Gráficos 1, 2 e 3, que houve diferenças entre 

os grupos no padrão de recrutamento e desenvolvimento folicular, contudo não é 

possível afirmar pelo teste estatístico de normalidade devido a disparidade entre os 

grupos e presença de algumas parcelas perdidas.  

Ao avaliar a mediana pelo teste de Dunn do escore de tamanho ovariano 

(Quadro 1 e 2), verifica-se que houve diferença estatística entre o Grupo 3 (Quadro 

1) dos demais grupos, o qual apresentou um menor escore ovariano. Esse resultado 

é esperado devido ao Grupo 3 ser composto por novilhas.  

No Quadro 2, avalia-se a mediana para segundo e terceiro uso do Crestar®, 

também nota-se diferença estatística entre o Grupo 2 e o Grupo 3. Observando a 

variação do escore de tamanho ovariano, após a utilização do Crestar®.  

Diferentemente bons resultados foram encontrados por MALUF (2002), 

reutilizando o implante Crestar® em vacas de corte, no qual obteve 40% de 
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gestação, afirmando que a reutilização (segundo uso) dos implantes não afeta os 

resultados da taxa de prenhez.  

Quando BIERNASKI (2011), avaliou a eficiência da reutilização do implante 

Crestar® de segundo uso em vacas, obteve resultados mais satisfatórios em 

comparação com a utilização do sistema CIDR B®, resultando numa taxa de prenhez 

de 57,7%, sendo 5% a mais que o outro sistema.  

KESLER (1995), verificou que para suprir a manisfestação de estro em 

fêmeas tratadas com norgestomet é necessário doses diárias de 137 a 138 mg. 

Sugere-se que neste experimento as concentrações de P4 não tenham sido 

suficientes para suprimir a onda de LH, desencadeando o estro nas novilhas de 

terceiro uso (Grupo 3). 

KESLER (1995), ainda relata que os implantes auriculares contendo de 6 a 8 

mg de norgestomet por 16 dias em vacas de corte, reduz a concentração para 3,04 

3,76 mg ao término do tratamento, aproximadamente 50% da concentração inicial. 

Assim se compararmos com a utilização do implante auricular contendo 3 mg de 

norgestomet por oito dias a concentração incial é reduziu  25% no final do protocolo. 

Sugere-se que os implantes contendo 3mg podem ser reutilizados uma 

segunda vez, possibilitando uma ótima alternativa na redução dos custos nos 

protocolos de IATF, o que não foi observado com a terceira utilização.  

Ao considerar a presença de muco como um sinal de estro, pode-se afirmar 

que houve diferença entre o terceiro e os demais grupos, sendo a porcentagem de 

animais em estro, durante o protocolo de primeiro uso foi de 0%, no segundo de 

7,1% e terceiro uso de 42,9%, podendo novamente sugerir que as baixas 

concentrações de P4 não foram suficientes para inibir a frequência e a amplitude do 

LH (BIERNASKI, 2011).  

Em um estudo realizado por BARUFI (1999), em vacas de corte com bezerro 

ao pé a taxa de prenhez foi de 67,8%, afirmando a eficiência da sincronização do 

estro. Neste trabalho os animais apresentaram muco nos dias D1, D2 e D3 com o 

implante auricular de terceiro uso. Neste presente experimento, não foi realizado a 

IA, pois o objetivo era apenas observar o recrutamento folicular, por isso a taxa de 

prenhez não foi avaliada.  
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5. CONCLUSÃO 
 

O Crestar® quando utilizado no primeiro e segundo uso em vacas e novilhas 

demonstraram eficiência, porém na utilização de terceiro uso em novilhas não foi 

obtido resultados esperados, pois 57,1% dos animais apresentaram estro durante o 

protocolo, sugerindo que a concentração de P4 presente no implante não foi 

suficiente para o protocolo. Conclui-se que a partir dos dados obtidos não se deve 

utilizar o Crestar® pela terceira vez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

6. REFERÊNCIAS  

ADAMS, G. P.; KOT, K.; SMITH, C. A.; GINTHER, O. J. Effect of the dominant follicle 
on regression of its subordinates. Canadian Journal Animal Science, v. 73, n. 1, p. 
267-275, 1992 
ALMEIDA. J.M.; Embriologia veterinária comparada; Editora Ediciones Jover; 1ª ed.; 
1999  
ALMEIDA, A.B.; Reutilizacao de implantes de norgestomet em vacas da raca nelore; 
Pirassununga; 2003; Dissertacao apresentada ao programa de pos graduacao em 
reproducao animal da faculdade de medicina veterinaria e zootecnia da universidade 
de Sao Paulo para a obtencao do titulo de mestre em medicina veterinaria; 
pirassununga; 2003 
ALMEIDA, A.B.; BERTAN, C.M.; ROSSA, L.F.E.; GASPAR, P.S.; MADUREIRA, 
E.H.; Avaliação da reutilização de implantes auriculares contendo norgestomet 
associados ao valerato ou ao benzoato de E2 em vacas nelores inseminadas em 
tempo fixo; Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci., São Paulo, v.43, n.4, p. 456-465, 2006 
BARROS, C.M; MOREIRA, M.P.B.; FIGUEIREDO, R.A.; TEIXEIRA, A.B.; 
TRINCA, L.A. Syncronization of ovulation in beef cows (Bos indicus) using GnRH, 
PGF2α, and estradiol benzoate. Theriogenology, v.53, p. 1121-34, 2000. 
BIERNASKI, P.A.S. Estagio supervisionado em reprodução animal, Curitiba, Paraná, 
2011. Trabalho apresentado para conclusão do curso em Medicina Veterinária da 
Universidade Federal do Paraná, 2011 
BO, G.A.; ADAMS, G.P.; PIERSON, R.A.; TRIBULO, H.E.; CACCIA, M.; 
MAPLETORF, R.J. Effets of estradiol  waves and cieculating gonadotropins in 
heifers. Theriogenology. V.40, p.225-39, 1993 
BORGES, A. M.; TORRES, C. A. A.; RUAS, J. R. M.; ROCHA JUNIOR, V. R.; 
CARVALHO, G. R. Ovarian follicular dynamics in crossbred Holstein-Zebu heifers. 
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. v.53, n 5, p.595-604, 
outubro, 2001. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352001000500015. 
Acessado em: 13 dez 2016 
BRIDGES, P. J.; LEWIS, P. E; WAGNER, W. R.;INSKEEP, E. K.; Follicular growth, 
estrus and pregnancy after fixed-time insemination in beef cows treated with 
intravaginal progesterone inserts and estradiol benzoate. Theriogenology, v. 52, p. 
573-83, 1999.  
BRITT, J.H. Enhanced reproduction and its economic implications. Journal of dairy 
science, v.68, p.1585-92, 1985 
BRITT, J.H.; SCOTT, R.G.; ARMSTRONG, J.D.; WHITACRE, M.D.; Determinants of 
estrous behavior in lactating Holstein cows. J Dairy Sci 1986; 69:2195-2202. 
CUNNINGHAM, James G. Tratado de fisiologia veterinária. 2. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1999. 
DAY, M.L.; BURKE, C.R.; TAUFA, V.K. et al. The estrategic to enhance fertility and 
submission rates of progestin-based estreus synchronysation prograns in dairy 
heifers. Journal of animal science v.78, p. 523-529, 2000 
EMBRAPA 2002; Disponível em: 
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Leite/LeiteCerrado/repro
ducao.html; Acessado em 30 de março de 2016 
FOOTE, R.H. Estrus detection and estrus detectionaids. Journal of dairy science, 
v.58, p.248-56, 1975 



59 
 

GARCIA, W.R. Efeito de protocolos de sincronização de ovulação na taxa de 
prenhez em vacas leiteiras mestiças mantidas a pasto no verão. Botucatu: 2003. 
Dissertação (Mestrado em Zootecnia) Universidade estadual Paulista, 2003 
GOTTSCHAL, R.M.; MARQUES, R.P.; CANELLAS, L.C.; et al.; Métodos de 
seincronização do estro e ovulação em bovinos de corte. Hora Vet., n.164, p.43-48, 
2008 
GREGORY, R.M. Métodos de sincronização de estros em bovinos. In: BORGES, 
J.B.S.; GREGORY, R.M. SIMPÓSIO DE REPRODUÇÃO BOVINA – Sincronização 
de Estros em Bovinos, 1., Porto Alegre. Anais... Porto Alegre, RS, 2002. p.18-24. 
GUINTER, O.J,; WILTBANK, M.C.; FRICKE, P.M.; GIBBONS, J.R.; KOT, K. 
Selection of the dominat follicle in cattle. Biology of Reproduction, v.55, p.1187-94; 
1996 
HAFEZ, E.S.E. Reprodução animal. 6. ed. São Paulo: SP, Editora Manole, 1995. p. 
582  
IBGE; Censo Agropecuário 2006. 
JÖCHLE, W. Forty years of control of the oestrus cycle in ruminants. Progress made, 
unresoved problems and the potential impact of sperm encapsulation technology. 
Reproduction and Fertility Development, v. 5, n. 6, p. 587-594,  
JOHNSON, S.N.; SPITZER, J.C. Estrus and pregnancy after synchrony with lutalyse 
in conjunction with syncro-mate-B. Theriogenology, v.55, p. 1787-1795, 2001 
KESLER, D. J. et al. Comparison of hydron and silicone implants in the bovine 
norgestomet and estradiol valerate estrus syncronization procedure. Drug 
Development and Industrial Pharmacy, v. 21, n. 4, p. 475-485, 1995. 
LUCEY, M.C.; STEVENSON, J.S.; CALL, E.P. Controlling first service and calving 
interval by prostaglandin F2α gonadotropin-releasing hormone and timed 
insemination. Journal of dairy science, v.69, p.2186-2194, 1986 
MACMILLAN, K.L.; Recent advances in the synchronization of estrus and ovulation 
in dairy cows. Journal of reproduction and developmente, 56: S42-S47; 2010 
MALUF, D.Z. Avaliação da reutilização de implantes contendo progestagenos para 
controle farmacológico do ciclo estral e ovulação em vacas de corte; Piracicaba, São 
Paulo, 2002. Dissertação de Mestrado- Escola superior de agricultura Luiz de 
Queiroz, 2002. 
MALUF, D.Z.; PIRES, A.V.; SUSIN, I.; MOREIRA, R.J.C.;MADUREIRA, E.H.; 
BINELLI, M.; GONÇALVES, J.R.; LIMA, L.G.; MENDES, C.Q.; BIEHL, M.V; 
Avaliação da reutilização de implantes contendo progestagenos na taxa de prenhez 
em vacas de corte; Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci., São Paulo, v.47, n.1, p. 38-46, 
2010  
MELVIN. J. SWENSON. ; WILLIAM. O. REECE. Dukes Fisiologia dos animais 
domésticos. 11 Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1996. 
MENEGHETTI, M.; SÁ FILHO, O.G.; PERES, R.F.G. et al. Fixed-time artificial 
insemination with estradiol and progesterone for Bos indicus cows I: Basis for 
development of protocols. Theriogenology, v.72, p.179-189, 2009. 
MOREIRA, F.; PAULA-LOPES, F. F.; HANSEN, P. J.; BADINGA, L.; THATCHER, W. 
W. Effects of growth hormone and insulin-like growth factor-I on development of in 
vitro derived bovine embryos. Theriogenology, v. 57, n. 2, p. 895-907, 2002. 
ODDE, K. G. A review of syncronization of estrus in postpartum cattle. Journal of 
Animal Science, v. 68, p.817-30, 1990 
PEGORER, M.F.; ERENO, R.L.; SATRAPA, R.A. et al. Neither plasma progesterone 
concentrations nor exogenous eCG affects rates of ovulation or pregnancy in fixed-



60 
 

time artificial insemination (FTAI) protocols for puberal Nellore heifers. 
Theriogenology, v.75, p.17-23, 2011. 
PIERSON, R.A.; GINTHER, O.J. Ultrassonic imaging of the ovaries and uterus in 
cattle. Theriogenology , 2005. 
PURSLEY JR, MEE MO, WILTBANK MC. Synchronization of ovulation in dairy cows 
using PGF2αandGnRH. Theriogenology 1995; 44:915-923. 
PURSLEY, J.R. Synchronization of ovulation in dairy catle. University of Wisconsin, 
Madison, 1996. 95p. 
SÁ FILHO, O.G.; MENEGHETTI, M.; PERES, R.F.G. et al. Fixed-time artificial 
insemination with estradiol and progesterone for Bos indicus cows II: Strategies and 
factors affecting fertility. Theriogenology, v.72, p.210-218, 2009. 
SARTORI, R. Impacto da IATF na eficiência reprodutiva em bovinos de leite. 2º 
simpósio internacional de reprodução animal aplicada. Brasilia, 2008 
SILVA, A.R.R. et al. Dinâmica folicular por ultr-sonografia em novilhas prépúberes da 
raça gir. Arch. Latinoam. Prod. Anim. Goiânia, v.13, n.2, p.51-11, 2005 
SILVA, F.; Leite & Corte. Disponível em: http://leitecorte.com.br/noticias/75/artigo-
melhor-uma-insemina-o-antecipada-do-que-tardia. Acessado em: 25 set 2016 
SIROIS, J.; FORTUNE, J.E. Ovarian follicular dynamics during the estrus cycle in 
heifers monitored by real-time ultrasonography. Biology of reproduction, v.39, p.308-
17, 1988 
SMITH, M.W.; STEVENSON, J.S. Fate of dominant follicle, embryonal survival, 
endpregnancy rates in dairy cattle treated with prostaglandin F 2 and progestins inthe 
absence on presence of a functional corpus luteun. Journal of Animal Science , v. 73, 
p. 3743-3751, 1995. 
TORRES, J.R.S. ; PENTEADO, L. ; SALES, J.N.S, SÁ FILHO, M.F. ; AYRES, H. ; 
BARUSELLI, P.S. A comparison of two different esters of estradiol for the induction 
of ovulation an estradiol plus progestin-based timed artificial insemination protocol for 
sukled bos indicus beef cows. Anim Reprod Sci, v.151, p.9-14, 2014 
VASCONCELOS, J. L. M.; SILVA, L. D.; OLIVEIRA, H. N. et al. Efeito da aplicação 
de Sincro-Mate-B, associado ou não ao GnRH, na taxa de gestação em novilhas 
mestiças leiteiras. Rev. Bras. Reprod. Animal, v. 21, n. 4, p. 15- 21, 1997. 
VIANA, J. H. M.; FERREIRA, A. M.; SÁ, W. F.; CAMARGO, L. S. A. Follicular 
dynamics in zebu cattle. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 35, n. 12, p.2501-2509, 
dezembro, 2000. 
WILTBANK, M.C.; GUMEN, A.; SARTORI, R. Physiological classification on 
anovulatory conditions in cattle. Theriogenology, v.57, p.21-52, 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



61 
 

7. ANEXO 
 
As imagens ultrassonográficas dos ovários foram avaliadas, mensuradas e  

organizadas nos Quadros  3, 4 e 5 apresentados  abaixo: 

Quadro 3. Dados da mensuração ultrassonográfica de folículos em milímetros de 
cinco vacas e duas novilhas cíclicas que utilizaram o implante auricular de P4 de 
primeiro uso por sete dias. 
 
ANIMAL Diâmetro 

Folicular 
D0 D1 D2 D3 D4 D7 D8 D11 

7 MAIOR 16,5 17 17,5 16 16,5 28 28 28 

10 MAIOR 9,5 8,9 9 11 11 11 12 12 

30 MAIOR 16,5 16,5 16 16 17 16 16 17 

31 MAIOR 13,5 7,5 7,5 7,5 11 11 12 12 

43 MAIOR 10,5 8 8,5 8 7,5 7,5 7 10 

143 MAIOR  11,5 11,2 11 11 12 13,5 12 

153 MAIOR   11 10 11 11 11 14 
Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

O folículo maior cresceu o seu diâmetro nos animais 7, 10, 30, 143, e 153. O 
folículo maior diminui o seu diâmetro nos animais 31 e 43. 

 
Quadro 4. Neste quadro são apresentados os dados da mensuração 
ultrassonográfica de sete vacas cíclicas que utilizaram o implante auricular de P4 de 
segundo uso por sete dias. 
 
ANIMAL Diâmetro 

Folicular 
8/03 9/03 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

7 MAIOR 
10,8 26,5 24,5 21 15,7 26,7 19,2  

19,
2 

12,
5 

22 

10 MAIOR 9,9 27,3 28,6 
 

12,3 
 

16 
 

26,8 
 

19,8 
 

16,2 
 

19 
 

36 
 

22,
8 

19 MAIOR 34,5 
 

32,3 
 

28,1 
 

20,4 
 

26,7 
 

14,5 
 

10,9 
 

9,2 
 

10,
6 

8,4 
 

13 
 

30 MAIOR 24,4 
 

25,3 
 

12,7 
 

6,2 
 

9,9 
 

11,8 
 

9 
 

12,6 
 

9,1 
 

10,
6 

 

31 MAIOR 12 
 

11,7 
 

22,7 
 

23,9 
 

 20 
 

10,4 
 

8,5 
 

12,
2 

11,
4 

18,
6 

36 MAIOR  22,6 
 

17,8 
 

23,1 
 

27,6 
 

25,7 
 

19,6 
 

22,4 
 

20,
8 

15,
3 

 

43 MAIOR 27,9 
 

21,2 
 

28,2 
 

18,3 
 

27 
 

9 
 

11,2 
 

13,1 
 

10,
8 

10,
1 

7,7 
 

142 MAIOR  22,7 
 

29,5 
 

4,7 
 

 13,4 
 

13,7 
 

14,7 
 

14,
8 

13,
2 

11,
8 

143 MAIOR 25 
 

32,8 
 

19 
 

16,5 
 

8,3 
 

23,5 
 

 25,1 
 

23,
7 

22,
1 

20,
2 

144 MAIOR  11,2 
 

18,1 
 

19,7 
 

14,4 
 

 11 
 

14 
 

15,
7 

15,
2 

20,
8 

146 MAIOR  8,7 
 

9,6 
 

7,7 
 

 23,9 
 

 18,7 
 

10,
8 

13 
 

17,
1 

152 MAIOR  8 
 

12,4 
 

8,6 
 

7,4 
 

9,8 
 

13,5 
 

8,1 
 

11,
5 

16,
7 

18,
9 
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153 MAIOR 9,8 12,9 9,5 6,8 5 5,4 8,6 7,3 6,2 5,7 7 

155 MAIOR  15.9 
 

10,1 
 

14,7 
 

  7 
 

11,7 
 

11,
6 

5,7 
 

6,2 
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

O folículo maior cresceu o seu diâmetro nos animais 7, 10, 31, 144, 146 e 
152. O folículo maior diminui o seu diâmetro nos animais 19, 30, 36, 43, 142, 143, 
153 e 155. 
 

Quadro 5. Neste quadro são apresentados os dados da mensuração 
ultrassonográfica de sete novilhas cíclicas que utilizaram o implante auricular de P4 
de terceiro uso por sete dias. 
 
ANIMAL Diâmetro 

Folicular 
D0 D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 

142 MAIOR 4,9 12,2 8,3 9,4 6,8 5,6 12 7,7 

143 MAIOR 16 10,4 10,5 8,9 8 7,7 12 17,3 

144 MAIOR 14,7 12,4 13,1 10 8 7,7 5,6  
146 MAIOR 10,9 14,5 20,4 10,2 15,2 6,4 7,6  
152 MAIOR 7 6,1 7,4 8,5 8,4 8,1  7,8 

153 MAIOR 12,5  11,6 11,5 11,6  11,9 8,3 

155 MAIOR 11,8 12,8 9,2 9,4 10 9,1 12 12 
Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 
O folículo maior cresceu o seu diâmetro nos animais 142 e 143. O folículo 

maior diminui o seu diâmetro nos animais 144, 146, 152 e 153. Os gráficos abaixo 
mostram o desenvolvimento folicular por animal. 

 
Gráfico 4: Dados da mensuração ultrassonográfica de folículos em milímetros da 
vaca 7 que utilizou o implante auricular de P4 de primeiro uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 
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Gráfico 5: Dados da mensuração ultrassonográfica de folículos em milímetros da 
vaca 10 que utilizou o implante auricular de P4 de primeiro uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 6: Dados da mensuração ultrassonográfica de folículos em milímetros da 
vaca 30 que utilizou o implante auricular de P4 de primeiro uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 7: Dados da mensuração ultrassonográfica de folículos em milímetros da 
vaca 31 que utilizou o implante auricular de P4 de primeiro uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 
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Gráfico 8: Dados da mensuração ultrassonográfica de folículos em milímetros da 
vaca 43 que utilizou o implante auricular de P4 de primeiro uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 9: Dados da mensuração ultrassonográfica de folículos em milímetros da 
novilha 143 que utilizou o implante auricular de P4 de primeiro uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 10: Dados da mensuração ultrassonográfica de folículos em milímetros da 
novilha 153 que utilizou o implante auricular de P4 de primeiro uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 
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Gráfico 11: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da vaca 7 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 12: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da vaca 10 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 13: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da vaca 19 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 
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Gráfico 14: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da vaca 30 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 15: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da vaca 31 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 16: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da vaca 36 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

 

0

5

10

15

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Diâmetro folicular (mm)

0

10

20

30

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

Diâmetro folicular (mm)

0

10

20

30

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

Diâmetro folicular (mm)



67 
 

Gráfico 17: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da vaca 43 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 18: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 142 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 19: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 143 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 
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Gráfico 20: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 144 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 21: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 146 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 22: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 152 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 
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Gráfico 23: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 153 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 24: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 155 que utilizou o implante auricular de P4 de segundo  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 25: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 142 que utilizou o implante auricular de P4 de terceiro  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 
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Gráfico 26: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 143 que utilizou o implante auricular de P4 de terceiro  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 27: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 144 que utilizou o implante auricular de P4 de terceiro  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 28: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 146 que utilizou o implante auricular de P4 de terceiro  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 
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Gráfico 29: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 152 que utilizou o implante auricular de P4 de terceiro  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 30: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 153 que utilizou o implante auricular de P4 de terceiro  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

Gráfico 31: Dados da mensuração ultrassonográfica do maior folículo em milímetros 
da novilha 155 que utilizou o implante auricular de P4 de terceiro  uso por oito dias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016.  
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