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Introdução

No Brasil, a produção leiteira e de seus derivados 
lácteos é uma das mais importantes atividades 
agropecuárias do país tendo-se investido em novas 
tecnologias que elevaram substancialmente a 
produtividade do setor nos últimos anos Neto [1].

Mesmo assim, a produção de leite, ainda está abaixo 
do ideal, o que reflete a baixa capacitação dos 
produtores e a desorganização da cadeia produtiva, 
fazendo com que haja diminuição na produção de leite 
e da eficiência reprodutiva dos rebanhos Coelho [2].

Dentre algumas dificuldades que ainda são 
encontradas em fazendas de pecuária leiteira, destaca-
se a falha na detecção do estro para a implantação da 
inseminação artificial.

Para aumentar a produtividade em fazendas que 
utilizam a IA, protocolos de sincronização do estro e da 
ovulação estão sendo desenvolvidos para realizar a IA 
em tempo pré-determinado, sem a necessidade de 
detecção do estro das fêmeas destinada a IA. Assim, a
inseminação em tempo fixo (IATF) contribui para a 
concentração dos nascimentos dos bezerros, 
propiciando ao pecuarista uma padronização do manejo 
da fazenda com lotes homogêneos Almeida [3].

Com a utilização de certos grupos hormonais é 
possível sincronizar o estro das fêmeas a serem 
utilizadas em um programa reprodutivo, economizando 
tempo, pois não é necessário esperar o ciclo 
reprodutivo completo das mesmas e assim maximizar a 
eficiência reprodutiva, buscando o índice desejado de 
produção em gado de leite que é de um bezerro por 
fêmea por ano. Já existem muitos protocolos para 
sincronização do ciclo estral em vacas leiteiras, mas 
ainda há a necessidade de se pesquisar, qual produzirá
melhores resultados em taxa de prenhez e viabilidade 
econômica nas condições de manejo de cada 
propriedade Milistetd [4].

Existem várias linhas de tratamentos hormonais que 
permitem a IATF, destacando as que utilizam implantes 
ou dispositivos contendo progestágenos associados a 

tratamento com estradiol para sincronizar a emergência de 
uma nova onda de crescimento folicular Bó et  al. [5].

Visando obter uma maior eficiência reprodutiva e 
conseqüentemente a produtividade do rebanho, o presente 
trabalho teve por objetivo avaliar a interferência da 
presença do muco no momento da IATF sobre a taxa de 
concepção de vacas leiteiras na microrregião de Garanhuns, 
Pernambuco.

Material e métodos

Este estudo foi conduzido durante o período de agosto 
de 2008 a junho de 2009 em uma propriedade rural que se 
encontra na microrregião de Garanhuns-PE.

Foram utilizadas 97 fêmeas (85 pluríparas, 5 primíparas 
e 7 nulíparas). Os animais foram avaliados e selecionados 
por meio de palpação retal, analisando-se o tônus uterino, 
tamanho e status ovariano e presença ou não de corpo lúteo 
funcional.

Os animais foram qualificados quanto ao ECC, 
adotando-se a escala de 1 a 5 de acordo com o proposto por 
Broster & Broster [6]. Para a determinação do ECC os 
animais foram avaliados no momento das inseminações 
artificiais em tempo fixo por um mesmo avaliador para 
evitar variações.

Foi utilizado o protocolo de sincronização à base de 
progesterona CRONIPRES®. O protocolo a base de 
progesterona consistiu na implantação de um dispositivo 
intravaginal CRONIPRES® 0.6g de progesterona. No dia 
da colocação do implante (D0) administrou-se 100mg de 
benzoato de estradiol. No oitavo dia (D8) o dispositivo 
intravaginal foi removido e então se aplicou 500μg de 
PGF2α, quarenta e oito horas após a remoção do implante 
administrou-se 100μg de GnRH para indução da ovulação, 
dezesseis horas depois foi realizada a inseminação artificial 
em tempo fixo (Figura 1). As aplicações hormonais, exceto 
os implantes vaginais foram realizadas por via 
intramuscular no músculo glúteo.

A inseminação foi realizada através do método trans-
cervical. Foram anotados os horários da inseminação 



artificial em tempo fixo, o tempo no ato da 
inseminação, a presença de muco e a abertura de 
cérvix.

O diagnóstico de gestação para determinação da taxa 
de concepção foi realizado por palpação retal aos 45 
dias após a inseminação e re-confirmado aos 60 dias.
Cada proprietário recebeu uma planilha e foi orientado 
para anotação dos dados que entraram nas análises.

Resultados e Discussão
Com relação à taxa de prenhez, após a IATF 

seguindo o protocolo de sincronização de estro 
CRONIPRES® observou-se que dentre os 97 animais 
inseminados, 62 (63,9%) vacas apresentaram gestação 
positiva (Gráfico 1), este dado apresenta-se maior do 
que os apresentados por diversos autores Balla et al.
[7] e Duarte et al. [8], onde as taxas de prenhez 
apresentavam-se com média de 40%. Esta taxa acima 
do esperado pode ser explicada pela boa condição 
corporal desses animais, com ECC em torno de 3 – 3,5; 
apresentados no momento da sincronização e da IATF.

Quando da seleção destes animais, foi tomado o 
cuidado para que mesmo aqueles que apresentaram um 
ECC de 3 apresentassem alguma atividade ovariana.

É importante salientar que o melhoramento genético 
dos rebanhos com efetivo aumento da produtividade 
será possível por meio da utilização de touros 
provados. Assim, o emprego da IATF e a avaliação dos 
parâmetros produtivos e reprodutivos poderão ter um 
impacto sobre a produção futura destes rebanhos.

Dentre os 97 animais sincronizados (Gráfico 
2) conforme o protocolo CRONIPRES®, 53 (54,6%) 
vacas apresentaram muco no momento da inseminação 
artificial. Apesar de ser um bom indicativo de 
fertilidade e intensidade do cio, encontrado por Hahn 
[9], onde as taxas de concepção eram maiores quando 
os animais apresentavam muco além de uma mucosa 
vulvar hiperêmica, dentre os animais que apresentaram 
as melhores taxas de prenhez, a presença do muco não 
interferiu na fertilidade desses animais, como 
observado no estudo de Berber et al. [10].
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Gráfico 1. Taxa de prenhez dos animais inseminados em tempo fixo seguindo o protocolo de sincronização CRONIPRES®.

Gráfico 2. Presença de Muco no momento da IATF dos animais seguindo o protocolo de sincronização 

CRONIPRES®.

Figura 1. Protocolo de sincronização CRONIPRES®  utilizado neste projeto


