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RESUMO - Experimento conduzido em Concórdia, SC, de abril a dezembro de 1979, para avaliar a 
viabilidade do sêmen conservado a 15°C, até 72 horas, com o diluidor "kiew". Foram insemmadas 
694 porcas e leitoas com sémen de dez cachaços. Destas, 151 receberam uma só inseminação 24 ± 7 ho-
ras após o início do cio; as 543 restantes foram inseminadas duas vezes no mesmo período, com iii-
tervalo de oito a doze horas entre a primeira e a segunda inseminações. Do total, 83% pariram uma 
média de 10,56 leitões, 10,20 dos quais, vivos. Fômeas com duas inseminações por estro aumentaram 
em 2,32% a taxa de parição, e em 8,05% o número de leitões nascidos;a diferença em tamanho de lei-
tegada foi significativa (P <0,05). Analisados separadamente, os dados de fêmeas primíparas mostram 
que a taxa de parição e o tamanho de leitegada não deferiram estatisticamente (P <0,05), quer com 
uma, quer com duas inseminações. Das multíparas, obtiveram-se 83,77% de parições e 11,38 leitões 
nascidos, nas inseminações duplas, e 80,56% de parições e 10,84 de leitões nascidos, nas inseminações 
simples. Houve diferença significativa (P < 0,05) só para leitões nascidos. Conclui-se que o "kiew" 
assegura altos índices de parição e que inseminações duplas, ao estro, tendem a melhora' o tamanho da 
leitegada em porcos pluri'paras. 

Termos para indexação: inseminação artificial, suínos. 

REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF SOWS INSEMINATED ONCE 
OR TWICE USING SEMEN STORED IN KIEW EXTENDER 

ABSTRACT - The trial was conducted at Concórdia - SC, Brazil, f rom April co December 1979 in 
order to evatuate viability of semen preserved in che Kiew diluent. The semen was stored at 15 0C for 72 
hours, Six hundred and riinety-four sows and gilta were inseminated with semen from ten boars. A 
total of 151 females were inseminated once, 24 ± 7 hours after the beginning of the estrus and the 
other 543 received a double insemination during the sarne estrus period with an eight to twelve - inter -
vaI between time two inseminations. Of ali females inseminated 83% had a Iitter size average of 10.56 
and 10.20 piglets born ative per litter. Females inseminated twice during estrus showed an increase of 
2.32% in time farrowirig rate and 8.05% in the Iitter size average. Time diflerence in Iitter sire was 
significarmt (P < 0.05). The farrowing rate and the Iitter size differences were not significant (P > 0.05) 
either by use of single or double insemination for primiparous sows. Pluriparous sows farrowing rate 
and average Iitter sire were 83.77% and 11.38 va. 80.56% and 10.24, for double and sing 18 insemination, 
respectively. OnIy the licter sire differed significarmtly (P <0.05). It was concluded that sernen storage 
for three days in kfew extender is feasible ensuring high farrowing rates and Iit*er sire. The Iitter size 
was increased by the use of double insernination during tIme estrus period of pluriparous sows. 

Index terms: artificial insemirmation, swine. 

INTRODUÇÃO 

Apesar dos avanços da pesquisa, a fertilidade 
obtida com o sêmen suíno congelado ainda não 

atingiu os índices da cobrição natural ou da mac-
minação artificial (IA) com sêmen resfriado, impe-
dindo seu uso em grande escala. 

Atualmente, em todo o mundo, os programas 
de inseminação de suínos utilizam a tecnologia de 
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conservação de sêmen resfriado por períodos mé-

dios de dois a três dias (Iritani 1980). Desde a co-

municação dos primeiros resultados favoréveis da 

adição do EDTA (Ethilene Diamine Tetra Acetate) 

a um diluente glicosado e citratado (Plisko 1965), 
diversos estudos foram publicados relatando o de-

sempenho do diluente "kiew", isoladamente ou 

em comparação com outros diluidores (Meding 
1976, Duverger & Hernandes 1977, Paquignon et 

aI. 1979 e 1982, Kuiper & Hass 1980 e Johnson et 

ai. 1980). 
Iniciainiente, o diluente "kiew" era empregado 

num sistema bifásico, ou seja, realizava-se uma pri-

meira diluição logo após a coleta do sêmen, a qual 

era complementada por uma segunda diluição no 

momento da IA (Haeger & Mckle 1971). Poste- 
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riormente, Simmet (1974) e Heydorn & Paufler 
(1975) demonstraram a viabilidade de se trabalhar 
com uma ('nica diluição logo após a coleta do sê-
men, o que simplificou sobremaneira o trabalho de 
IA a campo, com sêmen conservado neste diluidor. 

Em vários países da Europa Ocidental, a maio-
ria dos resultados ao nível de campo sobre IA de 
suínos estão baseados na utilização de sêmen li-
quido conservado a 150C em um diluente com 
EDTA (Willems 1978). Na Central Regional de 
Inseminação Artificial de Suínos de Concórdia 
(CRIASC), os trabalhos iniciados a partir de 1976 
estão'embasados neste diluidor, conhecido na lite-
ratura sob os nomes de Plisko, Kiew, Merck ou 
Guelph. 

Objetivando avaliar a tecnologia de conservação 
de sêmen suíno empregada na CRIASC, procedeu-
-se à análise dos dados de fertilidade obtidos a 
partir de porcas e leitoas inseminadas em 106 
propriedades do município de Concórdia, SC. 

MATERIAL E MÉTODOS 

No período de abril a dezembro de 1979 foram jose-
minadas 694 fêmeas suínas das raças Landrace, Duroc e 
Large White, em 106 propriedades, com sêmen diluído 
proveniente de 10 cachaços adultos das mesmas raças, 
pertencentes à CRIASC. 

O sêmen coletado pela técnica da mão enluvada foi 
obtido de cada reprodutor duas a três vezes semanalxnen-
te. Para diluição, foram coletados, em média, 200 ml de 
ejaculado, sendo descartado o restante da fração pobre e 
a fração gelatinosa. Logo após a coleta, o ejaculado foi 
avaliado quanto à motilidade e concentração, sendo, após 
diluído no diluente "kiew" (Haeger & Mackle 1971), 
modificado por Simmet (1974). Cada dose de sêmen pos-
suía um número total estimado de 3 a 6 x 10 9  espermato-
zóides e um volume de 80 ml. O sêmen foi utilizado no 
dia da coleta ou armazenado numa temperatura de 150 a 
18°C, por um período máximo de 72 horas. A com-
posiçfo do diluente "kiew" utilizado é apresentada na 
Tabela 1. 

Dentre as fmea. 151 receberam uma única insemina-
çffo iSa 30 h após o início do estro, sendo que as 543 restan-
tes foram inseminadas duas vezes no mesmo período, com 
intervalo de 8 a 12 horas entre a primeira e a segunda inse-
minação. Todas as inseminações foram realizadas por um 
único inseminador, utilizando cateter modelo Melro se. 

Os resultados foram expressos pela taxa de não-retor-
no ao estro (60 a 90 dias), taxa de parição, média de lei-
tes nascidos e nascidos vivos. Os dados de contagem fo-
ram submetidos ao teste Z e as estimativas de contraste 
entre fêmeas com uma versus duas IA por estro foram 
analisadas através do teste t de Student. 
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TABELA 1. Composição do diluente "kiew". 

1 ngrediente 	 Quantidade 

Glicose Monohidrato 	 60,09 
Ácido etilenodiamino tetracetato (E DTA) 	3,70 g 
Bicarbonato de sódio 	 1,209 
Citrato ele sódio dihidrato 	 3,759 
Penicilina G.sódica 	 500.000 Ul 
Sulfato de dihydrostreptomicina 	500,000 1g 

Diluído em 1000 mi em água destilada deionizada 
Fonte Johnson etai. (1980). 

RESULTADOS 

Os dados médios gerais de fertilidade relativos 
ao total de 694 fêmeas inseminadas artificialmen-
te são apresentados na Tabela 2. Convém acres-
centar que a média de leitões nascidos vivos foi de 
10,20 ± 0,14. A comparação de inseminações sim-
pies versus duplas, também mostrada nesta tabela, 
indica um aumento de 2,40% na taxa de parição 
e de 8,05% na média de leitões nascidos; a diferen-
ça em leitões nascidos foi estatisticamente signifi-
cativa (P < 0,05). 

Analisando-se separadamente as inseminações 
realizadas em leitoas e porcas, constatou-se que as 
inseminações duplas não influírarn significativa. 
mente no tamanho das leitegadas das primíparas, 
conforme mostra a Tabela 3. Nas fêmeas plurípa-
mas, entretanto, (Tabela 4), os resultados de ferti-
lidade de uma versus duas IA mostram que so-
mente a diferença no número de leitões nascidos 
foi significativa (P < 0,05), apresentando em mé-
dia uma melhoria de 1,14 leitão por leitegada cru 
fêmea com duas IA por estro. 

DISCUSSÃO 

Quando se discutem as vantagens e a viabilidade 
de IA de suínos em grande escala, não se pode per-
der de vista a taxa de parição e o tamanho das lei-
tegadas obtidas. Neste trabalho, a taxa de 83% de 
partos com 10,2 leitões nascidos vivos em primei-
ras inseminações comprova a eficiência alcançada 
nos últimos anos na IA desta espécie. Meding 
(1976) obteve uma taxa de concepção de 84,6% e 
unia prolificidade de 10,3 leitões por leitegada em 
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TABELA 2. Resultados referentes à utilização de inseminações simples ou duplas em fémeas suínas com sémen con-
servado em diluidor "kiew" à 150C. 

ítem 	 N? 	fêmeas Não retorno Parições R leitões 
inseminadas ao estro (+) 	%} (+) (%) flascjd0 	(+ 4-) 

Fêmeas comi IA 	 151 8477a 81,46 9934021 
Fêmeas com2 IA 	 543 8674a 3342a 10735 013  
Total/Média 	 694 86,31 83,00 10,56 	±0,15 

Médias com letras iguais numa mesma coluna não diferem entre si pelo teste Z (+) e pelo teste t (++) ao nível de proba- 
bilidade (P <0,05). 

Inseminações com intervalo de 8 a 12 horas entre si durante o mesmo período da estro. 

TABELA 3. Resultados referentes à utilizaço de inseminações simples e duplas emleitoas com sêmen conservadoem 
diluidor "kiew" à 150C. 

rtem 	 N? 	fêmeas Não retorno Parições X leitões 
inseminadas ao estro (+) (%) 1+) (%) nascidos (++) 

Leitoas com 1 IA 	 79 8608 8228a 9661 ± 0,19 
Leitoas com 2lA 	 235 85,11 8298 

Médias com letras iguais numa mesma coluna não diferem entre si pelo teste Z (+) e pelo teste t (++) ao n(vel de 5%de 
probabilidade. 

TABELA 4. Resultados referentes à utilização de inseminações simples ou duplas em porcas com sêmen conservado em 
diluidor "kjew" à 15°C. 

ítem 	 N9 	fêmeas Não retorno Parições X leitões 
inseminadas ao estro (+} 1%) (+1 (%) nascidos 

Porcas comi IA 	 72 8333a 8056a 1024a 024  
Porcas com 2 IA 	 308 87,99 8377 	. 38b ± 0,13 

Médias com letras iguais numa mesma coluna não diferem entre si pelo teste Z (+) e pelo teste t (++) ao nÇvel de 5% de 
probabilidade. 

104 fêmeas inseminadas com sêmen preservado no 
diluente "ldew". Outros autores também rela-
taram resultados similares com o mesmo diluente 
nos últimos anos (Duverger & Hernandes 1977, 
Senegacnik & Bajt 1972, Kuiper & Flaas 1980 e 
Paquignon et ai. 1982). Em trabalhos comparati-
vos com outros diluentes, como o Beltsville - L 1  
(BL 1 ) e o Illinois Variable Temperature (IVT)sa-
turado com CO 2 , o diluente "kiew" tem-se Sf05-

trado superior (Paquignon et aI. 1979, 1982 e 
Johnson cc al. 1980), ou sem diferenças signifi-
cativas (Smidt 1972 e Kuiper &Haas 1980), na 

preservação do poder fecundante dos espermato-
zóldes por períodos de até três dias. A vantagem 
adicional da facilidade de manipulação do "kiew" 
na rotina é citada por Kuiper & Haas (1980). 

Entre os fatores que contribuíram para a obten-
ção dos resultados ressalta-se a tecnologia de con-
servação de sêmen suíno utilizada. Foram obser-
vadas recomendações quanto ao grau de diluição 
do sêmen e a utilização de ejaculado total, ao invés 
da fase rica unicamente, o que, segundo Paquignon 
et ai. (1982), tem efeito positivo sobre a conser-
vação da capacidade fecundante dos espermatozói- 
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des. O limite de 72 horas no armazenamento do 
sêmen, o qual não ocasiona uma redução significa-
tiva na taxa de gestação e tamanho da leitegada 
(Heydorn & Paufler 1975, Staweta et ai. 1981 e 
Paquignon et ai, 1982), também favoreceu os índi-
ces de fertilidade alcançados. 

Os dados de concepção e prolificidade relativos 
ao armazenamento do sêrnen por um, dois ou três 
dias, não foram analisados separadamente, porém é 
provável que a utilização em maior escala de sêmen 
no primeiro e segundo dia de armazenamento te-
nha contribuído para maximizar o poder fecun-
dante do sêmen aplicado. Alguns autores (Johnson 
et ah 1980 e Kuiper & I-Iaas 1980) têm sugerido 
que o tempo de armazenamento superior a dois 
dias reduz significativamente a taxa de parição e 
tende a diminuir o tamanho da leitegada. 

Observou-se que o emprego de duas insemina-
ções por cio não aumentou significativamente a 
taxa de fecundação, mas, por outro lado, a prolifi-
cidade melhorou em 0,8 leitão por leitegada. De 
acordo com o Institut Technique du Porc (1980), 
uma dupla inseminação por cio, comparada com 
unia (inica,melhorou a fertilidade em 10% e a 
prolificidade em 0,5 leitão, em função do momen-
to das intervenções. Outros trabalhos também re-
portam resultados similares (Eleftheriou 1980, 
Ordell-Gustafson 1981 e Smirnov & Tereshchenko 
1980). 

Karlberg (1980) observou que porcas insemina-
das uma vez durante o cio tiveram um desempenho 
significativamente inferior àquelas com insemina-
ções duplas, enquanto que nas leitoas não houve 
diferença significativa. Estes resultados estão de 
acordo com os do presente estudo e podem ser 
explicados pelo fato de que nas leitoas a ovula-
ção dentro do período de cio ocorre em horário 
mais precoce, comparativamente com o das por-
cas. Smirnov & Tereshchenko (1980) observaram a 
ocorrência da ovulação nas leitoas 24 a 36 horas 
ap6s o início do cio, enquanto que em porcas ela 
ocorreu em 33 - 39 horas de estro. Isto está em 
concordância com a queda de fertilidade, observa-
da por Willemse & Boender (1967), em leitoas 
inseminadas ainda demonstrando étimo reflexo de 
tolerância ao inseminador no período final do 
estro. 
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CONCLUSÕES 

1. O sêmen conservado até três dias em diluidor 
"kiew" é viável, assegurando altos índices de pari-
ção e prolificidade. 

2. A utilização de inseminações duplas durante 
o período de cio tende a melhorar o tamanho da 
leitegada em porcas pluríp aras. 
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