
Hora marcada para aumentar a 

ii 

Importante ferramenta biotecnológica, a inseminação artificial em tempo fixo 

(lATF) sincroniza a ovulação e aumenta as chances de fertilização das fêmeas. 

Em muitos casos, chega a ser mais econômica do que a monta natural 

Cida de Oliveira 

A observação eficiente 

. do cio é o gargalo 

da inseminação artifi 

ciai convencional no Brasil e 

no mundo. Difícil de ser fei-

ta é especialmente complica

da no gado zebuíno, cujo pe

ríodo muito curto se manifes

ta principalmente à noite. 

"Para romper essa ba rre i ra, 

foram desenvolvidos vários 

tratamentos à base de hor

mônios para controlar o cres

cimento fo licular e o momen- l 

COnTUI me a convenlencia do 

manejo e a necessidade da 

propriedade", explica o mé

dico veter inário Ci ro Moraes 

Barros, professor t itular do 

departamento de Farmacolo

gia do Instituto de Biociên

cias da Universidade Estadu

al Paulista Júl io de Mesquita 

Filho, no campus de Botuca

tu (SP). Assim é a insem ina

ção artificial em tempo fixo 

(IATF), ferramenta que, por 

meio de fármacos, sincroniza 

a ovulação e dispensa a de

tecção do cio. Pioneiro no 

Brasil nos estudos de farma

cologia da reprodução, Barros 

\ ~. 

conta que a partir da década 

de 90 começaram a ser de

senvolvidos os protocolos 

para a IATF. Há um grande 

número de protocolos, os 

quais utilizam diferentes hor

mônios, apl icados por dife

rentes vias (veja destaque). 

Cada um foi desenvolvido 

para atender às características 

do rebanho, como raça, con

dição corporal das vacas, ida

de dos animais e números de 
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crias, entre outros. 

A técnica pode ser adota

da em rebanhos de qualquer 

tamanho. Entretanto, deve ser 

evitada a formação de lotes 

de trabalho muito pequenos, 

que elevam os custos. "Uma 

equipe bem treinada, traba

lhando num curral bem pro

Jetado, consegue realizar 

aproximadamente 50 insemi

nações por hora", explica o 

médico veterinário Rui Ma-

chado, pesquisador científico 

da Embrapa Pecuária Sudes

te, localizada em São Carlos 

(SP). "O ideal é, diariamente, 

formar lotes de até 150 vacas 

para evitar assim muita dis

persão entre o término do 

tratamento hormonal e o mo

mento da IA". Cada protocolo 

tem um tempo determinado 

entre o fim do tratamento 

hormonal e a IATF. Se isso não 

for respeitado, os resultados 



em fertilidade podem ser 

comprometidos. 

A técnica exige alguns 

cuidados. Como alguns hor

mônios usados em vários 

protocolos para induzir a 

ovulação causam aborto ou 

morte embrionária, é prec i

so ter certeza de que a vaca 

não esteja prenhe. Fêmeas 

com menos de 60 dias pós

parto respondem mal ao tra

tamento, assim como aquelas 

muito magras ou obesas. Para 

obter as taxas mais altas de 

p renhez, os protocolos, razo

avelmente on erosos, devem 

ser ministrados apenas para 

vacas vazias, que tenham pa

rido há pelo menos 60 d ias e 

com escore de condição cor

poral 3 ou 4, em escala que 

vai de 1 até 5, ou esco res de 

4 a 6 na escala de 1 a 9. Além 

disso, o ideal é que a vaca es

t eja ganhando peso. Ent re os 

hormônios usados estão: 

. Prostaglandinas - A prosta

glandina "éfe dois alfa" 

(= PGF2a) e seus aná logos, ad

ministrados sozinhos, apre

sentam algumas limitações, 

como ineficácia pa ra fêmeas 

em anestro e para vacas cícli 

cas que estejam na fase foli

cular do ciclo; e a am pla va-

e a manifestação do estro e 

ovulação, já que esta ocor

rência depende do estágio 

de desenvolvimento do folí

culo no momento da injeção. 

. Progesterona e Progestá

genos - São hormônios que 

inibem a ovulação durante o 

período de sua administração. 

A observaçao 
eficiente do cio 

é o gargalo 
da inseminação 
artificial conven
cionai no Brasil e 
no mundo. Difícil 

de ser feita é 
especialmente 
complicada no 

gado ' 
zebuíno 

Para exercerem seu papel fi

siológico, estes hormônios re

querem d ispositivos de libe

ração lent a, contínua e numa 

taxa constante. Oferecem os 

melhores e mais consistentes 

resultados em prenhez. 

. GnRH (análogos e agonistas 

do Hormônio Liberador de 

Gonadotrofinas) - são usados 

riação de tempo decorrido ~ p.ara induzir a ovulação e rei

desde a aplicação da PGF2a" niciar uma nova onda de cres-

Ciro Moroes Barros, professor 

titular do departa mento de 

Farmacologia do Instituta de 

Biociências da Universidade 

Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho, no campus de 

Botucatu (SP) 

~ -" .. :' :-; '.~ ::::: ~ I~_' rt, - =- ó ,

cronizar o ciclo estral. São mais 

adequados para vacas cíclicas. 

. Estrógenos - Os sais conju

gados de estradiol, como va

lerato, benzoato e cipiona

t o, são usados em associação 

a progesterona e progetá ge

nos e atu am indiretamente 

na indução da ovulação. 

. eCG - Também conhecida 

como PMSG (Gonadotrofina 

Coriônica Equina ou Gonado

trofina Sérica da Égua Pre

nhe) é usada ao final do tra

tamento progestogênico 

para concentrar ainda mais as 

ovulações. Seu efeito é mais 

evidente nas vacas lactantes e 
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com baixo escore: de condi

ção corporal (ECC). A eCG 

otimiza resultados em pre

nhez para vacas tratadas no 

anestro. Dispensável para va

cas cíclicas em boa condição 

corporal. 

O GnRH, os estrógenos e 

a eCG .são dados por injeção 

intramuscular; as prostaglan

dinas por injeção muscular ou 

intravulvar e a progesterona 

e os progestágenos por meio 

de aparatos removíveis de li

beração controlada. Para tan

to, os melhores veículos de 

administração são dispositivos 

intravaginais (esponjas, CIDR', 

016', etc) para a progestero

na ou os implantes para in

serção subcutânea para os 

progestáge nos (no rgesto

met) Os dispositivos podem 

va riar no desenho, na quantia 

de progesterona ou proges

tágeno impre gnado e no tipo 

de material (polímero de su

porte). Os implantes também 

pod em ter tal variação e, de

pendendo do tipo de mate

rial, da concentração do pro

gestágeno e do local de apli

cação, podem até ser reutili

zados. Desde que administra

dos corretamente (doses, 

ocasiões, vias de ap licação) 

não há riscos ou contraindica

ções. Porém, o uso de pros-

em vacas prenhes causa abor

to ou perda embrionária. A 

vaca libera no rmalmente 

apenas um ovócito por ciclo 

e, ocasionalmente, dois, como, 

por exemplo, em protocolos 

à base de progestágenos 

onde se aplica, equivocada

mente, uma overdose de 

eCG. A dose recomendada 

para vacas Nelore situa-se en

tre 400 e 500 unidades in

ternacionais. 

Como se fosse pouco sin

cronizar a ovulação, a IATF ofe

rece muitos outros benefícios: 

• Redução da incidência de 

doenças sexualmente 

Rui Machado, médico veterinário 

e pesquisador científico da 

Embrapa Pecuária Sudeste, 

localizada em São Carlos (SP) 

transmissíveis - O uso de 

sêmen con gelado, adquirido 

em centrais devidame nte 

credenciadas pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuári a e 

Abastecim ento, imped e a 

transmissão venérea das do

enças da reprodução conhe

cidas, com o a tricomonose, 

que provoca aborto e infec

ção assint omática nos ma

chos, e ca m pilobacter io se, 

que leva à infertilidade tem

porária da fêmea devido a 

repet ições de cio e abono. 

Por outro lado, doenças que 

afetam a reprodução, e que 

têm transm issão venérea e 

o ideal é 
'-...:.. ....... '. 

diariamente, 
formar lotes de 
até 150 vacas 
para evitar 
assim muita 

dispersão entre 
o término do 
tratamento 

hormonal e o 
momento da IA 

oral, por contato entre ani

mais ou carreadas por agu

lhas contam inadas com san

gue após vacinação, como 

brucelose, leptospirose, rino-



traqueíte infecciosa bovina 

(lBR), diarréia virai bovina 

(BVD) e neosporose, por 

exemplo, exigem medidas 

adicionais de controle. Quan

to mais rigoroso for esse 

controle, maior é a chance 

de reduzir a prevalência das 

doenças da reprodução. 

• Melhoramento genético 

animal - o sêmen obtido em 

centrais credenciadas pelo 

MAPA provêm de touros me

lhoradores, detentores de 

boas performances em provas 

zootécnicas, como teste de 

progênie e DEPs, entre ou

tros. Quase sempre a qualida

de desses touros é superior 

àquela dos reprodutores dis

poníveis para monta natural. 

Isto é muito interessante es

pecialmente nas fazendas que 

adotam o cruzamento como 

estratégia de melhoramento, 

pois a IATF permite o acasa

lamento artificial de vacas ze

buínas com touros de raças 

exóticas, que em monta na

tural teriam, potencialmente, 

problemas de adaptação ao 

nosso clima e às nossas con

dições de manejo. 

~ " 
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Um estudo recente feito 
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Embrapa, com vacas Nelore 

bem manejadas e sob con

trole rigoroso das doenças da 

reprodução, apontou que 

após a IA convencional, reali

zada por inseminadores ex

perimentados, 95% das vacas 

inseminadas depois da de

tecção do cio foram fertiliza-

. das. Entretanto, após 18 dias 

da IA, aproximadamente 30% 

dessas fêmeas apresentaram 

A IATF permite o 
acasalamento 

artificial de vacas 
zebuínas com 

touros de raças 
exóticÇls, que em 
monta natural 

teriam, potencial
mente, problemas 
de adaptação ao 
nosso clima e às 

nossas condiçõ'ês 
de manejo 

• Redução de mão de obra -

tarefas trabalhosas, como ob

servação cio e a apartação das 

vacas para a inseminação arti

ficiai convencional, que deve 

ser feita duas vezes ao dia. Há 

que se lembrar que há inú

meras imperfeições na" detec

ção do cio, especialmente 

em lotes grandes. Além dis

so, em geral a apartação re

quer o manejo do lote todo, 

dificultando a tarefa, estres

sando vacas e peões e redu

zindo o tempo dos animais 

destinados ao pastejo. 

• Racionalização do manejo 

na propriedade - ã adoção 

da IATF permite programar a 

reprodução (acasalamento ar

tificiai e nascimentos) e, con

sequentemente, a produção 

(desmame de crias), de modo 

a otimizar os recursos na fa

zenda (mão de obra, pasta

gens, instalações, etc.) e facili

tar a comercialização de ani

mais em épocas de interesse. 

Com tantas vantagens, o lei

tor deve estar se perguntan

do quais são as desvantagens. 

Para especialistas no assunto, 

a técnica não apresenta des

vantagens e sim limitações: 

requer acompanhamento es

pecializado por médico ve, 

terinário, equipe de insemi

nadores treinada e experi

ente; infraestrutura de cur

rais, com brete, tronco indi

viduai, etc.; investimento em 

equipamentos (botijão de 

sêmen, etc.) e para a compra 

dos hormônios. 

As propriedades que 

queiram adotá-Ia devem 

contratar um médico-veteri

nário especialista para orien

tar e conduzir o programa. 

Ele deverá analisar toda a es-

crituração zootécnica da fa

zenda, fazer a esco lha e pre

paração das vacas elegíveis 

para IATF, definir qual proto

colo é mais indicado para a 

propriedade, orientar os inse-

"'minadores e treinar os de

mais membros da equipe 

para realizar as tarefas e ob

ter e avaliar os resultados ob

tidos em cada lote, além de 

implementar modificações 

que se façam necessárias. 

ln \' ~~ tiru~n ~:o 

de monta'; ou seja, acasalar no- tais perdas seiam ainda mai-

t comum em fazendas de 

corte do Brasil que adotam o 

regime de monta natural re

lações touro:vacas muito con

servadoras, de 1 :25 até 1 AO. 

Por isso, o custo de uma pre

nhez por monta natural é 

aproximadamente 52% mais 

alto do que o custo da pre

nhez por IATF. E mesmo para 

as fazendas que usam relação 

touro:vaca mais intensiva (1 :60 

até 1 :80) há vantagem para o 

uso da inseminação por tem

po fixo, pois as receitas gera

das por ela também são mai

ores. Rui Machado garante 

que há ganhos em produção 

de bezerros/ano, vantagem 

comercial estratégica pela 

antecipação do nascimento 

dos bezerros e uniformidade 

nos lotes de desmama e 

maior ganho de peso médio 

vaG ICíllC ~u '<o'-do yUE !épeti

ram o cio após uma IA, seja 

convencional oU em tempo 

fixo, até que a maioria delas 

emprenhe e consiga levar a 

gestação a termo. Essas perdas 

de prenhez ocorrem por con

ta de deficiências hormonais e 

estresses diversos, como aque

les gerados por doenças, die

ta e mudanças abruptas no cli

ma, entre outros fatores. No 

caso da monta natural, não há 

OI L:;' uu yUl.' ...... rJu.J d í,':"\, ~U j,) 
Seu custo varia mU ito de 

n,a monta as chances de 
acordo com o protocolo hor

transmissão das doenças ve-
monal adotado. O valor gas

néreas, causadoras de morte 
to só com hormônios pode 

embrionária e de aborto são 
variar de R$ 15,00 até R$ 

ainda maiores. "Para reduzir 
40,00 por vaca tratada. A 

tais perdas é necessário ado-
melhor dica para o pecuaris

tar práticas de controle de 
ta interessado em adotar a 

doenças da reprodução, atra-
técnica é escolher um bom 

vés da vacinação, além de 
médico veterinário que pos

práticas de redução de ·es-
sa conduzir o programa. t 

tresses focadas em ambiên-
importante que seja experi

cia e no bem-estar animal e, 
ente em IATF e como toda a 

mortalidade embrionária - a dados nacionais a respeito do dependendo do caso, hor-
prática comercial. Antes de 

popular "reabsorção" - e vol- momento preciso da ocorrên- monioterapia", diz '; diz Rui 
fazer sua escolha, o produtor 

taram ao ~e!~<:?: Por C~~!9 __ c:!.a da_pe::.:r-=d:.::a,--e::.:mc.:.c::b,,-(:..:Io,,-n:..:ác.cric::a-,o::.:u=---,-M.:..:.a::.:c::.:.h.:.::a:.::d:.::o~, d=.a::.:c::E"'m,;,:b:,:.r""apc:..a::....:-P.:::.ec=.:u:c.-_-----r1 oral-develJeUirrefeTÊTlc:ra,-e-- -
disso, é necessária a "estação fetal. Porém é esperado que ária Sudeste. 

visitar outras fazendas. 
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