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INTRODUÇÃO 
 
A eficiência reprodutiva é fundamental na atividade leiteira sendo considerada um dos 
fatores que mais afeta a produtividade e a lucratividade do rebanho. Uma das 
principais causas da ineficiência reprodutiva é a baixa detecção de cio (PEREIRA et al., 
2014), a qual tem como consequência o aumento de intervalo entre partos que 
conforme Nebel (2003) deveria ser de 13, 5 meses. De acordo com Wiltbank et al. 
(2006), altos níveis de produção de leite levam a uma diminuição das concentrações de 
estradiol circulante, resultando na diminuição da duração e intensidade do cio. 
Métodos auxiliares como IATF (inseminação artificial em tempo fixo) tem como intuito  
melhorar a eficiência reprodutiva, diminuir o intervalo entre partos e promover 
melhoramento genético. Esta técnica aumenta a taxa de serviço quando comparado 
com a inseminação artificial convencional, além de não ser necessário observar cio. 
Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito programa de IATF no aumento da taxa 
de serviço.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Durante o mês de setembro de 2017 foi realizado protocolocos de IATF no 
CEPAGRO/UPF com objetivo de sanar a dificuldade de observação de cio e aumentar a 
taxa de prenhez. Foram protocoladas 9 vacas  da raça holandesa, todas em lactação, 
algumas com mais de 800 dias desde o último parto. O protocolo utilizado foi: dia 0 era 
administrado 2 mg de Benzoato de Estradiol (BE), intramuscular, além da colocação de 



 
 

um implante intravaginal com 1,9 g de progesterona (P4). O BE tinha como finalidade 
causar atresia folicular, e a função do implante foi manter a progesterona elevada para 
controlar o desenvolvimento da nova onda folicular e evitar a ovulação. No dia 9 
aplicou-se 25 mg de PGF2α (cloprostenol) para ocorrer luteólise e, 1 mg de Cipionato 
de Estradiol com a função de promover a ovulação e demonstração de cio. Neste dia, 
também era realizada a retirada do implante intravaginal de P4 para que ocorresse o 
pico de LH permitindo a maturação e ovulação do folículo dominante entre 48 e 72 
horas. Quando associado a altos níveis de estrógeno, provoca cio seguido de ovulação. 
No dia 11 era realizada a inseminação artificial no mesmo horário da aplicação dos 
hormônios. 
Após 40 dias da realização da IATF foi realizado diagnóstico de prenhez atráves de 
palpação transretal e por ultrassonografia. Na palpação transretal, cinco vacas 
apresentavam assimetria dos cornos uterinos e deslizamento das membranas 
corioalantoides. Posteriormente foi introduzido o trasndutor do ultrassom por via 
transretal para se obter um diagnóstico mais preciso. O Ultrasson possíbilitou detectar 
vesícula embrionária, membrana corioalantoide, placentomas, confirmando a prenhez. 
Após 60 dias as vacas foram novamente examinadas, para confirmar prenhez. As 
quatro vacas que não estavam gestando e apresentaram um longo período de anestro 
foram resincronizadas com o mesmo protocolo de IATF citado acima e foi adicionado 
no dia 9 eCG (gonadotrofina corionica equina), relatos constantes da literatura indicam 
a utilização de eGG para promover o aumento do folículo dominante e das  
concentrações  plasmáticas  de  progesterona  (maior  massa  luteal) após a realização 
da IATF, com o intuito de melhorar as taxas de concepção (Binelliet al., 2001; Bó et al., 
2003). 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Atráves dos resultados do presente relato podemos concluir que em propriedades  
com baixa eficiência de detecção de cio, a IATF é uma importante ferramenta, para 
que o produtor de leite consiga ter uma melhor eficiência reprodutia de seu rebanho, 
e aumentar seus lucros. Entretanto, para o emprego da IATF ser bem sucedido, deve-
se observar a dose utilizada, momento das aplicações e qualidade dos produtos 
utilizados.    
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 


