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RESUMO 

 

Nesse relatório de estágio curricular obrigatório estão apresentadas as 

atividades realizadas na Lageado Consultoria Agropecuária LTDA, situada na cidade 

de Mineiros no estado de Goiás, no período de 31 de julho de 2017 a 17 de 

novembro do mesmo ano, pela disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório da 

Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina. As atividades realizadas, sob 

supervisão do Médico Veterinário Alaôr Pereira Martins Júnior, foram nas áreas de 

reprodução em bovinocultura de corte e de exame andrológico em touros usados a 

campo em fazendas que realizam a atividade de cria. O trabalho conta com a 

descrição do local de estágio e com as atividades desenvolvidas embasadas na 

literatura, a fim de demonstrar as experiências técnicas e científicas adquiridas na 

área de reprodução animal aplicada à bovinocultura. 

 

Palavras chave: bovinocultura de corte, exame andrológico, reprodução. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário agroindustrial, a pecuária é uma das atividades mais importantes 

representando em 2015, 6,82% do PIB nacional (CEPEA, 2016) que chegou a 

R$400,7 bilhões correspondendo a 30% do agronegócio brasileiro (ABIEC, 2016). 

As atividades relativas à pecuária bovina de corte possuem destaques, dado que o 

País está em segundo lugar do mundo no que diz respeito à produção e exportação 

de carne bovina, muito em razão de possuir o maior rebanho comercial. 

No ano de 2015 o Brasil detinha mais de 215 milhões de cabeças de bovinos 

(IBGE, 2016). Já no 1º trimestre de 2017, foram abatidas 7,37 milhões de cabeças 

sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária, sendo 0,7% maior que a apurada 

no 1º trimestre de 2016 (IBGE, 2017). 

A atividade pecuária no País tem como característica principal a 

heterogeneidade nos sistemas de produção, além dos mecanismos de gestão e de 

comercialização bovina. Neste cenário ocorrem dois subsistemas de produção 

distinguíveis, onde o primeiro é relacionado a boa qualidade e a eficiência na gestão 

e comercialização, estando relacionado a utilização de tecnologias avançadas. Por 

outro lado, o segundo subsistema é caracterizado por ser de baixa qualidade, se 

baseando na produção extensiva, com deficiência na gestão e comercialização além 

de possuir pouco investimento em tecnologia (DE CARVALHO & DE ZEN, 2017). 

A produção de carne no Brasil cresce concomitantemente às exigências dos 

mercados e dos consumidores, o que faz com que a nossa pecuária tenha que estar 

sempre evoluindo e gerando resultados que façam com que os produtores obtenham 

lucro e forneçam produtos de qualidade tanto para exportação quanto para o 

consumo interno. Segundo Baldi et al. (2008), a rentabilidade da atividade está 

relacionada à eficiência reprodutiva do rebanho. Por estas razões, os produtores 

rurais têm se atentado na melhoria das pastagens, nutrição, genética e treinamento 

de equipe, que são os principais fatores que contribuem diretamente no 

desempenho produtivo e eficiência reprodutiva dos rebanhos comerciais de carne 

(MENEGHETTI et al, 2009). 

Dentro deste contexto, com a crescente demanda de alimento, a atual 

exigência do consumidor, assim como a necessidade de práticas agropecuárias 

sustentáveis, é notável que os produtores de bovinos de corte têmse adaptado na 
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tentativa de utilizar manejos mais eficientes e práticos, garantindo rentabilidade ao 

final deste processo. As técnicas de reprodução e a seleção genética são 

estratégias a fim de atingir este objetivo, tendo em vista que animais geneticamente 

superiores podem incrementar a produção (PELLEGRINO et al., 2016). Além disso, 

ressalta-se a importância da adequação de práticas de manejo às condições 

específicas da propriedade, como um requisito para o sucesso desta atividade 

(RADOSTITS, 2001). 

Diversos esforços vêm sendo realizados nos últimos anos a fim de 

aperfeiçoar os sistemas de produção na pecuária, seja através de alternativas 

isoladas ou, principalmente de pacotes tecnológicos. A inseminação artificial (IA) 

está relacionada como ferramenta imprescindível atrelada à qualidade genética e 

melhorias no desempenho reprodutivo na pecuária de corte e leite. Entretanto, sabe-

se que apenas 12% das fêmeas bovinas foram inseminadas em 2016 e estima-se 

que esse número seja de 16% em 2017 (BeefPoint, 2016). 

As deficiências básicas de manejo nas propriedades têm limitado a ampla 

difusão da técnica na maior parte dos sistemas de produção agropecuária do país 

(CRESPILHO, 2010), posto que o sucesso de um programa de inseminação artificial 

é influenciado por diversos fatores como o manejo adequado, nível de fertilidade do 

rebanho, sêmen de qualidade e a capacitação do inseminador.  

Diante da situação atual, o desafio do setor pecuário é ampliar o uso da 

inseminação artificial tanto na pecuária de corte quanto na leiteira associado ao 

manejo adequado do rebanho, a fim de incrementar os resultados de produção. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi apresentar as atividades 

desenvolvidas no estágio curricular na empresa Lageado, situada em Mineiros – 

Goiás no segundo semestre de 2017, demonstrando as experiências técnicas e 

científicas adquiridas na área de reprodução animal aplicada à bovinocultura de 

corte. 
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2 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

2.1 A EMPRESA: LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUÁRIA LTDA 

 

Situada na cidade de Mineiros–GO, a empresa Lageado Consultoria 

Agropecuária LTDA atua no mercado há 16 anos, abrangendo áreas de consultoria, 

assistência técnica e prestação de serviços na pecuária de corte e leite. Em 

conjunto, há ainda a Lageado Produtos Agropecuários LTDA, responsável pela 

comercialização de produtos.  

A empresa abrange atualmente os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo observados na Figura 1, prestando 

serviços para mais de 180 propriedades. Os serviços prestados compreendem as 

áreas de Controle Sanitário, Zootécnico, Reprodutivo e Nutricional, onde a equipe 

envolve 32 colaboradores entre Médicos Veterinários, Zootecnistas, Inseminadores 

e Administrativo. Além disso, há uma grande equipe de estagiários onde o programa 

de estágios da empresa tem como objetivo a vivência, ensinamentos teórico-prático, 

gestão rural e ética profissional aos futuros profissionais. 

 

FIGURA 1 - A) MAPA DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA EMPRESA; B) LOGOMARCA; C) SEDE DA 
EMPRESA 

 

Fonte: Lageado (2017) 

 

Há 12 anos foram implantados na empresa os chamados Pacotes de 

Eficiência Reprodutiva, cujo objetivo é de oferecer aos clientes a completa 

terceirização do manejo reprodutivo e de IATF dos rebanhos. Estes programas 
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permitiram à Lageado de se tornar líder de mercado no que diz respeito à execução 

de IATF a partir da estação de monta 2011/2012, quando a mesma coordenou e 

executou a Inseminação de mais de 120.000 matrizes. 

Desde o começo do trabalho a Lageado tem uma parceria firmada com a 

Zoetis, empresa responsável pelos produtos utilizados nos protocolos de 

sincronização das matrizes. Em 2003/2004, os parceiros Lageado e Zoetis juntos 

com o professor Dr. José Luiz Moraes Vasconcelos da UNESP – Botucatu, 

desenvolveram o trabalho de aperfeiçoamento de um protocolo para vacas de corte, 

que resultou no protocolo mais utilizado no Brasil nos últimos anos: em torno de 

1.000.000 de vacas sincronizadas/ano(GERAR, 2017). Além da Zoetis, a Lageado 

tem como parceira outra líder de mercado, a Alta Genetics, responsável pelo 

fornecimento do sêmen utilizado na inseminação artificial. 

Para a realização dos protocolos de IATF a empresa conta com uma 

estrutura muito organizada, tendo um ultrassom para cada Médico Veterinário, 

sendo estes da marca Mindray, modelo DP-2200vet, com transdutores lineares com 

frequência de 5.0MHz. Cada técnico possui sua caixa de saída a campo, com 

aplicadores universais de sêmen, aplicadores de implantes intravaginais, extensão, 

descongelador de sêmen com termômetro digital, caixas de luva de palpação e de 

procedimento, entre outros. O ultrassom e a mesa montada para o D11 (dia da 

IATF) podem ser vistos na Figura 2. 

 

FIGURA 2 – A) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA;B)MESA PRONTA PARA O D11 

 

Fonte: Arquivo pessoal,2017 

 

Para os exames andrológicos cada Médico Veterinário possui um aparelho 

eletro ejaculador, composto por uma probe retal, microscópio óptico binocular 
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convencional (M.O.), pipeta com ponteira descartável, cano de PVC de dois metros 

para a coleta do sêmen junto a um saco plástico descartável, mesa aquecedora, 

lâminas, lamínulas e um microtubo com citrato de sódio para cada animal analisado, 

para posterior análise da morfologia do sêmen em laboratório. A mesa montada para 

avaliação física do sêmen como parte do exame andrológico pode ser vista na 

Figura 3. 

 

FIGURA 3–MESA PRONTA PARA AVALIAÇÃO FÍSICA DO SÊMEN 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017 

 

3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

3.1 IATF EM BOVINOS DE CORTE 

 

No Brasil a monta natural ainda é a estratégia reprodutiva mais utilizada, na 

qual o macho permanece junto com as matrizes o tempo todo. Nesse sistema, a 

perda de cio é menor, porém há maior desgaste dos reprodutores devido às 

sucessivas montas e sem um período de descanso durante o ano. Por este motivo, 

animais de alto valor genético são pouco utilizados (MARION & SEGATTI, 2010). 

Existem diversas desvantagens desse sistema que acarretam em perdas ao 

produtor, atreladas principalmente à dificuldade de se realizar o controle zootécnico 

e sanitário do rebanho visto que há falta de uniformidade de idade e peso dos 

animais nascidos, pois estes nascem em épocas diferentes do ano. 
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Devido a essas dificuldades, a IATF tem sido cada vez mais aceita pelos 

pecuaristas que visam intensificar a produção e hoje já é realidade na pecuária 

brasileira. Dentre as vantagens da IATF, destaca-se a padronização do rebanho, a 

organização do manejo, a diminuição do custo de reposição de touros (NOGUEIRA, 

2017). Segundo Baruselli (2004), a IATF ainda permite programar a inseminação e 

escolher a data de nascimento dos bezerros, aumentando o número de bezerros no 

início da estação de nascimento e aproveitar a mão-de-obra de uma melhor forma.  

A principal vantagem na utilização da IATF relacionada ao rebanho está no 

melhoramento genético, onde melhorias em raças puras e o cruzamento industrial 

tem se tornado ferramentas importantes a fim de otimizar este processo. Este 

cruzamento é realizado com touros de raças altamente precoces como o Aberdeen 

Angus, Red Angus e Hereford, produzindo junto às matrizes Nelores, bezerros que 

possuem alto ganho de peso, precocidade sexual e continuam sendo resistentes 

devido a heterose proveniente do cruzamento entre o Bos taurus indicus e o Bos 

taurus taurus (NOGUEIRA 2017). 

De forma simples, a eficiência reprodutiva de um plantel pode se caracterizar 

pela produção de um bezerro por ano por matriz. Entretanto, essa eficiência se torna 

um grande desafio devido ao prolongado período de anestro pós-parto que vacas 

zebuínas normalmente apresentam. Esse anestro pós-parto se torna ainda mais 

determinante no caso das vacas primíparas, que ainda estão na fase de crescimento 

corporal, além dos requerimentos para a mantença e lactação, ou seja, se 

apresentam no chamado balanço energético negativo (MENEGHETTI, 2006). 

Em razão dos variados desafios encontrados nos plantéis dos produtores, os 

protocolos de sincronização de cio feitos pela empresa Lageado eram planejados de 

forma a atender da melhor maneira possível todas as categorias de animais que 

estavam presentes nos diferentes lotes das fazendas assistidas. Os protocolos 

podem variar de acordo com a ciclicidade apresentada pelo animal, portanto 

podendo variar entre as categorias. Devido à parceria da Lageado os produtos 

utilizados nos protocolos foram somente da linha reprodutiva Zoetis. 

Existem dois protocolos de sincronização de cio da Zoetis utilizados 

amplamente pela Lageado e que possuem poucas diferenças. O D0 desses 

protocolos são idênticos, faz-se 2 mL de Benzoato de Estradiol (nome comercial: 

Gonadiol®) via IM e a introdução do implante de progesterona (nome comercial: 

CIDR®) utilizando um aplicador produzido pelo mesmo fabricante do implante, além 



14 
 

 

de pintar o animal para controle de manejo. O aplicador de CIDR® era lavado com 

água contendo desinfetante (CB-30®) após o uso em cada animal. Vide Figura 4 os 

materiais utilizados no D0. 

 

FIGURA 4 – MATERIAIS UTILIZADOS NO D0 

                 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017 

 

O protocolo de três manejos e o de quatro manejos, em que a principal 

diferença esta no dia da aplicação da PGF2α(nome comercial: Lutalyse®). No 

protocolo de quatro manejos aplica-se o Lutalyse® no dia D7 e no protocolo de três 

manejos essa aplicação é feita no D9 junto ao Novormon®, E.C.P.® e a retirada do 

CIDR®. A dosagem do Novormon® também é uma variante entres os protocolos, 

assim sendo a Lageado recomenda o uso de 1,5 mL em vacas em anestro, pois 

estas precisam de mais ajuda para o crescimento folicular muitas vezes pelo estado 

do ECC e histórico de parição recente. Em animais ciclando faz-se 1 mL. 
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3.1.1 Protocolo de indução de puberdade em novilhas pré púberes e posterior 

sincronização de cio para a IATF e sincronização de cio em vacas solteiras e vacas 

com mais de sessenta dias de paridas para a IATF 

 

Em fazendas que realizam a atividade de cria, a eficiência reprodutiva se 

torna muito rentável a partir do momento que se obtém um bezerro/matriz/ano, 

portanto, o atraso na produção de bezerros acarreta na diminuição na lucratividade 

ou até no prejuízo do produtor. O grande número de novilhas pré-púberes no início 

da estação de monta se torna um obstáculo para que o produtor possa repor suas 

matrizes de maneira mais rápida e que torne a atividade mais lucrativa. Novilhas que 

emprenham mais cedo possuem a vida reprodutiva de melhor qualidade no que diz 

respeito à precocidade e retorno econômico do que as mais tardias, assim, novilhas 

que parem próximo aos 24/25 meses de idade, ou seja, tendo a primeira 

cobertura/inseminação artificial aos 15 meses, atingem a produtividade máxima 

(PATTERSON et al., 1992), tendo a chance de produzir mais bezerros ao longo de 

sua vida.  

Devido a essa importância econômica, torna-se viável buscar alternativas 

para disponibilizar mais animais aptos à reprodução ao longo da estação de monta e 

fazer com que mais matrizes permaneçam no rebanho. Entretanto alguns cuidados 

devem ser tomados como, por exemplo, o peso que esses animais apresentam, o 

qual varia muito de acordo com a realidade de cada propriedade e que influencia 

muito nas tomadas de decisões em relação a essa categoria de animais. 

Tendo em vista esses conceitos, nas atividades a campo, antes de iniciar o 

protocolo de indução de puberdade nas novilhas era aferido o peso das mesmas e 

levado em consideração a idade, em torno de 15 meses era o desejado. Levando 

em conta fatores genéticos, as novilhas progênies do cruzamento industrial de vacas 

Nelores com touros de raças britânicas, na maioria das vezes Aberdeen Angus ou 

Hereford, eram induzidas à puberdade ao atingirem 260 kg. Já as novilhas da raça 

Nelore entravam nesse protocolo de indução ao atingirem 280 kg. 
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FIGURA 5 - NOVILHAS ½ ANGUS X ½ NELORE, PRONTAS PARA INDUÇÃO DE PUBERDADE 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017 

 

As que atingiam esses pesos, determinados de acordo com a raça, eram 

induzidas à puberdade com CIDR® de 4º uso e determinava-se esse dia como dia 

zero da indução (D0 da indução). Após doze dias, no chamado dia doze da indução 

(D12 da indução), retirava-se o CIDR® e aplicava-se 0,3 mL de E.C.P.®. Após a 

retirada do CIDR® no D12 da indução, se esperava mais doze dias para avaliação 

da tonicidade uterina e os animais que obtinham um escore de 3 a 5 de tonicidade 

uterina, respeitando a escala de 1 a 5 (sendo que 1 era considerado flácido e 5 

considerado firme) entravam no protocolo de sincronização de cio feito em quatro 

manejos que também era utilizado em vacas solteiras, as quais não possuem 

bezerros ao pé e vacas com mais de sessenta dias de paridas, representado pela 

Figura 6. 
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FIGURA 6 - PROTOCOLO DE IATF DE QUATRO MANEJOS1
 

 

Fonte: Adaptado BeefPoint 

 

No D0 era aplicado 2 mL de Gonadiol® via IM e era introduzido o CIDR®, 

geralmente de 3ª ou 4ª uso; uma semana após o início do protocolo de 

sincronização de cio, no D7, aplicava-se 2,5 mL de Lutalyse®; no D9 se aplicava 0,3 

mL de E.C.P.® + 1 mL de Novormon®, todos via IM; 48 horas após a aplicação no 

D9, era feito a IATF. 

De acordo com Rodrigues (2012), o tratamento com P4 por 12 dias aumenta 

a taxa de indução de ovulação em novilhas. O CIDR® de quarto uso sozinho induziu 

ovulação, e um segundo tratamento sequencial, no caso o E.C.P.®, aumenta a 

indução de ovulação e prenhez. Entretanto, ressalta-se que para realizar o 

tratamento e atingir resultados viáveis e satisfatórios, é essencial que os animais já 

tenham obtido o peso corporal adequado. 

Em relação às vacas solteiras e as vacas com mais de sessenta dias de 

paridas, essas podem receber esse protocolo por serem consideradas cíclicas, não 

tendo parido recentemente no caso das solteiras. Em relação às vacas com mais de 

sessenta dias de paridas, essas também são consideradas cíclicas e para a 

segurança do resultado fica viável realizar o protocolo de quatro manejos. Nesses 

animais considerados cíclicos a aplicação de PGF2α se faz necessário no D7 em 

razão da produção de P4 por parte do corpo lúteo (CL). A regressão do CL é 

determinante porque diminuindo a produção de P4 se tem um crescimento folicular 

mais adequado pra uma melhor taxa de concepção. 

 

 

                                            
1
Pelo fato do protocolo ter sido desenvolvido pela Zoetis, esta figura apresenta nomes comerciais, no qual o 

Gonadiol® refere-se à BE, Lutalyse® à PGF2α, E.C.P® à Cipionato de Estradiol, Novormon® à eCG e o CIDR® 
ao implante intravaginal de progesterona 
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3.1.2 Protocolo de sincronização de cio e IATF em vacas com menos de sessenta 

dias de paridas 

 

O anestro pós-parto pode ser entendido como um período em que o eixo 

hipotalâmico-hipofisário-ovariano-uterino ainda esta recuperando sua função, em 

razão da prenhez anterior. Os primeiros trinta dias após o parto, conhecido como 

puerpério, são necessários para que o útero volte ao seu tamanho normal e também 

para que ocorra a reposição dos estoques hipofisários do hormônio luteinizante (LH) 

e início do desenvolvimento folicular (YAVAS & WALTON, 2000). 

Ainda segundo Yavas& Walton (2000), alguns fatores são determinantes 

para influenciar a duração do período de anestro pós-parto, são eles: balanço 

energético, presença do bezerro e número de partos. 

Desta maneira, o protocolo de sincronização de cio para as vacas com 

menos de sessenta dias pós - parto, é diferente daquele utilizado em vacas solteiras, 

sendo que as paridas estariam em anestro. Como a maioria das vacas que entravam 

nesses protocolos já tinham sido inseminadas, os dias de parição não mudavam 

tanto dentro do mesmo lote, variando em média de quinze dias de diferença e a 

partir do momento em que paria a última vaca do lote era agendado o início do 

protocolo dentro de trinta dias no mínimo, respeitando o período de puerpério 

daquelas que pariram por último. 

O protocolo de eleição para esses animais considerados em anestro é o 

chamado protocolo de três manejos, onde ao invés de se fazer a PGF2α no D7 para 

regressão do CL, faz-se no D9, economizando um dia de manejo para a 

propriedade. Essa decisão é tomada visto que não há necessidade de regressão do 

CL para cessar produção de P4 no D7, pois animais em anestro não possuem CL 

responsivo à PGF2α nesse dia. Em relação ao protocolo de quatro manejos a única 

diferença é o dia de aplicação do Lutalyse® como já explicado. O protocolo está 

demonstrado na Figura 7 e vacas com menos de sessenta dias pós – parto podem 

ser vistas na Figura 8. 
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FIGURA 7 - PROTOCOLO DE IATF UTILIZADO NAS VACAS EM ANESTRO2 

 

Fonte: Adaptado BeefPoint 

 

 

FIGURA 8 - VACAS COM MENOS DE SESSENTA DIAS PÓS - PARTO 

 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2017 

 

3.1.3 Aspectos nutricionais no desempenho reprodutivo 

 

Dentro de uma propriedade rural que realiza a atividade de cria e pretende 

atingir sucesso no que diz respeito a resultados produtivos e consequentemente 

lucrar com isso, alguns cuidados devem ser tomados a fim de otimizar esse 

processo. Deste modo o principal fator extrínseco à IATF propriamente dita, é a 

nutrição desses animais que entrarão na estação de monta.  

De acordo com Meneghetti (2006), com a ingestão de energia insuficiente 

ocorrem reflexos no desempenho reprodutivo, ou seja, ele será baixo. Deste modo, 

no decorrer das últimas semanas de gestação e início da lactação, vacas leiteiras e 

de corte passam por um período nutricional desafiador, chamado de balanço 

                                            
2
Pelo fato do protocolo ter sido desenvolvido pela Zoetis, esta figura apresenta nomes comerciais, no qual o 

Gonadiol® refere-se à BE, Lutalyse® à PGF2α, E.C.P® à Cipionato de Estradiol, Novormon® à eCG e o CIDR® 
ao implante intravaginal de progesterona. 
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energético negativo (BEN) por não se alimentarem o suficiente para atingir as 

exigências de manutenção e produção.  

As prioridades no desempenho animal são dadas primeiramente ao 

metabolismo e as reservas de energia basal, bem como o crescimento, a partir disso 

ocorrem os processos reprodutivos do animal, como o restabelecimento da 

ciclicidade e o estabelecimento e manutenção de uma nova gestação (SHORT et al., 

1990). 

Geralmente as vacas de corte, em relação às leiteiras, apresentam um 

anestro pós-parto mais prolongado, em razão de vários fatores associados como o 

ECC baixo, nutrição inadequada e a presença de bezerro (amamentação). Vacas de 

primeira cria, chamadas de primíparas, demonstram mais dificuldades no que diz 

respeito ao BEN por ainda estarem em fase de crescimento e ao mesmo tempo 

passarem pelo desafio de emprenhar com um bezerro ao pé (SARTORI, 2010). 

Rakestraw et al. (1986) observaram que uma perda acentuada de peso e de 

ECC resulta em maior intervalo entre o parto e o primeiro estro, assim como 

menores taxas de gestação.  

De acordo com Wiltbank et al. (2002), o mecanismo pelo qual a perda de 

ECC, o BEN e a amamentação relacionam-se ao atraso da ovulação pós parto, tanto 

em vacas de leite quanto em vacas de corte, está relacionado com à baixa 

pulsatilidade de LH que esses fatores, em conjunto, provocam.  

Segundo Sartori (2010), o fator determinante para o reinício do crescimento 

folicular e ciclicidade em vacas pós-parto é o restabelecimento da pulsatilidade 

normal de LH e para isso estratégias alimentares durante o período de pré e pós–

parto são determinantes para que esse processo aconteça de forma mais rápida. 

A partir dessas observações, fica evidente que estratégias alimentares e 

programações de estação de monta, levando em consideração o período do ano em 

que se iniciará a estação de nascimentos, são de suma importância para que o 

produtor atinja um resultado satisfatório e sua propriedade continue apresentando 

bons índices de concepção. 

No estado de Goiás, lugar onde maior parte das atividades foram 

desenvolvidas, os produtores eram aconselhados pelos técnicos da empresa de 

iniciar os protocolos de sincronização de cio após algumas chuvas, para que 

houvesse maior oferta de alimento ao longo do protocolo e a IATF fosse realizada no 
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momento em que os animais estariam ganhando peso, e não perdendo. Na região, 

as chuvas geralmente começam e dão continuidade em outubro, portanto as 

programações referentes à estação de monta são feitas de modo que os protocolos 

se iniciem no final de outubro e começo de novembro.  

No D0, no momento de iniciar o protocolo, quando a fêmea bovina era 

contida no tronco de contenção, o Médico Veterinário observava e avaliava os 

animais e descartava aqueles que apresentavam ECC 2,5 ou menos. A escala mais 

utilizada para gado de leite é a que vai de 1 a 5 (EDMONSON et al., 1989), a qual 

também é muito utilizada para vacas de corte, sendo 1 para a vaca extremamente 

magra e 5 para a vaca extremamente gorda. Dependendo da experiência do Médico 

Veterinário a escala pode ser graduada em 0,50 ou 0,25 pontos. 

Devido ao período de espera das chuvas poucos animais eram descartados 

por lote. O ECC ideal considerado é 3,5. A escala de ECC pode ser entendida de 

acordo com a cobertura de gordura e ossatura visível da vaca como demonstra a 

Figura 9. 
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FIGURA 9 - SISTEMA DE ESCALA DE CONDIÇÃO CORPORAL 

 

 

Fonte: Adaptado EDMONSON et al, (1989). 

 

Quando fêmeas nulíparas, ou seja, aquelas que estão começando a vida 

reprodutiva entram na estação de monta, é feita uma programação especial 

atrasando sua inseminação e deixando para o final da estação, para que, quando 

elas tivessem sua primeira cria, o período chuvoso já estivesse começado há algum 

tempo. Sendo assim, quando fossem consideradas primíparas, ou seja, já 

estivessem com seu primeiro bezerro ao pé, elas começariam em sua segunda 

estação de monta sem sofrer tanto com o BEN. 

Vale a pena ressaltar que nada mudará o fato de ainda estarem em fase de 

crescimento e amamentando, mas ainda assim essa estratégia nutricional, apenas 

feita visando condições climáticas e de manejo de pastagens, tem proporcionado 

melhores resultados das primíparas. 
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3.1.4 Diagnóstico de gestação via palpação retal e ultrassonografia 

 

Durante o estágio curricular foram acompanhados cerca de 1000 

diagnósticos de gestação (DG) com e sem auxílio do ultrassom, pois na maioria das 

vezes era possível se palpar o feto apenas com o toque retal. Pelo fato do estágio 

ter sido no período de agosto até o meio de novembro, não foi possível ter um 

treinamento adequado em relação às técnicas de ultrassonografia em razão da 

programação da estação de monta feita pela empresa, já citada nesse trabalho. 

O DG através do toque retal foi treinado e focado, na maioria das vezes, na 

determinação da idade fetal, muito importante em casos de programação e previsão 

de parto. Esses serviços geralmente eram em propriedades que visavam diminuir 

taxa de lotação, engordando as matrizes vazias e as descartando. Isso era feito em 

razão do planejamento pífio feito pelos produtores para passarem o período da seca. 

As vacas com gestações ainda em seu primeiro terço também eram descartadas.  

A técnica mais comum para se determinar a idade fetal era de medir o 

tamanho da cabeça do bezerro com a mão ou se a posição do feto ainda não 

estivesse favorável, medir o tamanho das articulações tocadas. 

 

3.2 Exame andrológico 

 

Quando se fala no touro separadamente, conclui-se que a importância da 

fertilidade do reprodutor é muito maior do que a de qualquer fêmea individualmente, 

já que o touro pode se acasalar com um número muito maior de vacas, tanto na 

monta natural como na inseminação artificial (BARBOSA & MACHADO, 2005). 

A realização de exames clínicos, sanitários e andrológicos é substancial na 

utilização de touros como reprodutores e devem ser realizados de maneira 

cuidadosa (VALE FILHO et al. 1979). 

Segundo Barbosa & Machado (2005), através do exame andrológico 

completo podem ser detectadas várias alterações inflamatórias em diversos órgãos, 

alterações no sistema genital, alterações regressivas ou progressivas, bem como 

distúrbios na libido, as quais levam à incapacidade de fertilização tanto aos touros 

utilizados à campo, como nos utilizados em centrais de coleta e para fins de 

comercialização de sêmen. 
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Muitos estudos têm tem se direcionado em estabelecer critérios e 

parâmetros para avaliação da fertilidade individual dos machos reprodutores, tanto 

no que diz respeito às características físicas e morfológicas do sêmen e perímetro 

escrotal, quanta para características funcionais, como precocidade sexual e 

capacidade de serviço. A aplicação destes conhecimentos permite a seleção de 

reprodutores precoces (LOPES et al. 2009).  

Segundo Vasconcelos (2001), após atingirem a puberdade, ocorrem 

algumas mudanças no ejaculado dos machos, tanto na qualidade quanto na 

quantidade. Aumento da concentração espermática, motilidade e do vigor são 

verificados, além da redução de patologias espermáticas. Desta maneira, o macho 

pode ser considerado sexualmente ativo quando seu ejaculado atingiu no mínimo 

50% de motilidade espermática progressiva retilínea e seus defeitos maiores não 

ultrapassem os 15% (GARCIA; PINHEIRO; OKUDA, 1987). 

Das vantagens existentes em se fazer esse exame, duas possuem 

destaque: Avaliar anualmente a eficiência dos touros que estão a campo nas 

fazendas e avaliar animais provenientes de melhoramentos genéticos, com alto 

potencial de precocidade e usá-los o quanto antes se forem aprovados no exame. 

 

3.2.1 Exame andrológico a campo 

 

Em todas as saídas a campo para a realização do exame andrológico, as 

situações sempre foram de avaliar touros que já estavam em estações de monta 

passadas e foram avaliados para comprovar fertilidade antes de entrarem nessa 

próxima estação. No caso dos animais aprovados, eram utilizados na estação de 

monta e por outro lado os reprovados foram descartados. 

O exame andrológico a campo sempre era realizado em currais com tronco 

de contenção, como pode ser visto na Figura 10, por se tratar de animais muito 

pesados, fortes e por muitas vezes agressivos quando manipulados. O exame era 

feito individualmente com toda a equipe voltada para um só animal. O Médico 

Veterinário, na maioria das vezes, ficava no controle do eletro ejaculador e com o 

cano de PVC com uma sacola plástica descartável na ponta para a coleta do sêmen. 

Uma pessoa ficava responsável pelas anotações e outra pessoa tinha a função de 

estimular o touro com o chamado toque retal, massageando as ampolas seminíferas 
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juntamente com a próstata do animal, antes de introduzir a probe retal, chamada 

vulgarmente de banana.  

 

FIGURA 10 – ANIMAL CONTIDO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME ANDROLÓGICO 

 

                                    Fonte: Arquivo Pessoal, 2017 

 

Após alguns segundos de massagem, o touro geralmente expõe o pênis 

e/ou urina um pouco, então é o momento de introduzir a probe retal e muito 

lentamente alguns estímulos através do choque eram dados no animal. Na maioria 

dos casos, por não se tratar de animais tão jovens, logo o ejaculado era coletado, 

desperdiçando as primeiras gotas propositalmente. Após a coleta o Médico 

Veterinário pipetava um pouco do sêmen da sacola plástica e o colocava entre 

lâmina e lamínula, previamente aquecida à 37º Celsius na mesa aquecedora. 

Utilizando o M.O. (aumento de 400x), o técnico analisava o sêmen visando 

duas características dos espermatozoides: motilidade e vigor. A motilidade segue 

uma escala de 0 a 100%, onde 0 (zero) significa que todos os espermatozoides 

estão mortos e 100% significa que todos estão vivos. O Vigor era interpretado a 

partir da verificação da capacidade dos espermatozoides vivos de se movimentarem 

para frente e rápido. A escala do vigor segue uma escala de 0 a 5, onde 0 

representa nenhum movimento e 5 representa um excelente Vigor. 
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Além do sêmen pipetado para análise in loco, mais um pouco do ejaculado 

(100 μL), era colocado em um microtubo contendo um mL de citrato de sódio para 

posterior análise morfológica em laboratório, em razão de verificar presença de 

defeitos maiores e menores. Além da motilidade e do vigor, era anotado na ficha de 

exame andrológico o aspecto do sêmen (aquoso, ralo, leitoso, amarelo aquoso, 

amarelo opaco ou cremoso).  

Antes de soltar o animal, era medido o perímetro escrotal colocando a fita 

métrica na região mais larga do escroto e aproveitando a oportunidade o Médico 

Veterinário palpava os testículos averiguando presença de degeneração testicular, 

quantidade de testículos, que pode parecer óbvio, porém digno de nota e 

posicionamento do epidídimo. Durante o procedimento era anotado o número de 

identificação do animal, tanto na ficha como no microtubo. 

A média aceitável para a aprovação do touro no exame físico do sêmen é de 

no mínimo 50% de motilidade e de 2 a 3 de vigor. Muitas vezes acontece de o 

animal não ser reprovado no exame a campo, porém acaba sendo reprovado pela 

presença de defeitos maiores ou menores em quantidades não aceitáveis, achados 

em laboratório.  

 

3.2.2 Exame andrológico laboratorial 

 

Para o exame andrológico laboratorial, os Médicos Veterinários utilizavam 

alguns materiais: Ficha de Morfologia Espermática, vide Figura 10; microscópio 

binocular convencional; contador manual; corante Rosa Bengala, pipeta, ponteiras 

para pipeta, lâminas, lamínulas e papel toalha. 

Como cada microtubo já estava identificado com o número do touro, 

pingava-se uma gota do corante Rosa Bengala junto ao sêmen conservado com 

citrato de sódio e a homogeneização era feita com movimentos leves para não 

danificar a estrutura dos espermatozoides. Após esse procedimento era pipetada 

uma porção pequena da solução homogeneizada e posta entre uma lâmina e uma 

lamínula para posterior leitura no M.O., em aumento de 1000x.  

Fazendo uso de um contador manual, o Médico Veterinário observava 

atentamente os espermatozoides corados e suas estruturas, vide Figura 11. A 

contagem é feita pelo fato de não ser viável e nem possível observar todos os 



27 
 

 

espermatozoides em uma mesma lâmina, então a leitura é feita e distribuída por 

toda região sob a lamínula e para assim que se chega ao número 100. Todo 

espermatozoide observado era contado, e quando encontrados os defeitos, menores 

ou maiores, eram anotados de forma individual e depois contabilizados para fazer a 

avaliação percentual de defeitos presentes num mesmo animal.  

 

FIGURA 11 – ESPERMATOZOIDES CORADOS VISTOS EM AUMENTO DE 1000 X 

 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2017 

Na Figura 10 podem ser observados vários defeitos maiores, menores e 

também outros elementos, porém na rotina de avaliação não são encontradas todas 

essas patologias. As mais comuns de serem visualizadas, consideradas defeitos 

menores são: cauda dobrada ou enrolada e gota citoplasmática distal. Como 

defeitos maiores são encontrados: cauda fortemente dobrada ou enrolada, cauda 

dobrada com gota, cauda enrolada na cabeça e gota citoplasmática proximal. 

O critério de aprovação utilizado pela Lageado leva em consideração que os 

defeitos maiores não podem ultrapassar 10% e defeitos menores não podem 

ultrapassar 20%, pois, segundo os argumentos dos técnicos a fertilidade do animal 

que atinge esses valores estará muito comprometida. Portanto, independente do 

resultado referente ao exame físico do sêmen, motilidade, vigor e aspecto, o touro é 

reprovado se os defeitos maiores e menores ultrapassarem esses valores. 
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FIGURA 12 – FICHA DE MORFOLOGIA ESPERMÁTICA UTILIZADA PELA LAGEADO 
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4 CONCLUSÃO 

 

A pecuária tem grande relevância na economia nacional e tem avançado nos 

últimos anos na utilização de tecnologias que tem auxiliado seu desenvolvimento, 

gerando incrementos na produtividade e nos lucros ao produtor rural. A adoção de 

tecnologias pelos pecuaristas, a partir da implantação de protocolos de 

sincronização de cio e IATF na bovinocultura de corte e leite tem melhorado 

geneticamente seus rebanhos e consequentemente intensificado sua produção a 

partir desses animais melhorados, aumentando sua lucratividade.  

Contudo ainda há alguns problemas referentes a essa técnica, 

principalmente no que se refere à capacitação profissional de vaqueiros e 

entendimento, por parte dos produtores, teórico prático para entender que alguns 

fatores como nutrição são essenciais para que tudo saia como o programado. 

Deste modo, o estágio curricular obrigatório aplicado nesta área, se fez 

chave ao aprimoramento do conhecimento teórico prático, pois o mercado de 

trabalho exige profissionais qualificados e atualizados, além de experiência a campo, 

o que foi proporcionado com a realização do estágio nesta empresa. 
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