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RESUMO 

 

O presente trabalho refere-se à disciplina de estágio supervisionado 

obrigatório. O estágio foi realizado na empresa GLOBAL GENETICS em 

Amambai – MS, no período de 1 de agosto de 2017 a 17 de novembro de 

2017, sob supervisão do Médico Veterinário Cleir Vieira Martins Junior. As 

atividades desenvolvidas foram na parte de reprodução de bovinos de corte. A 

disciplina teve carga horária total de 632 horas, sob orientação do Prof. Dr. Nei 

Moreira. O estágio supervisionado obrigatório dá a oportunidade ao aluno de 

aplicar os conhecimentos adquiridos no período do curso, na área a qual 

deseja atuar como profissional. 

 

Palavras chave: bovinos de corte; reprodução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: GLOBAL GENETICS. ........................................................................ 11 

Figura 2: Infraestrutura do escritório da Global Genetics.. ............................... 12 

Figura 3:Aparelhos ultrassonográficos da empresa Global Genetics. .............. 13 

Figura 4: Imagem esquemática das variações, na concentração dos principais 

hormônios que regulam o ciclo estral em bovinos. ........................................... 14 

Figura 5: Protocolo de IATF utilizado na categoria de novilhas ciclando e vacas 

solteiras. ........................................................................................................... 18 

Figura 6: Protocolo de IATF utilizado na categoria de vacas paridas há menos 

de 60 dias. ........................................................................................................ 20 

Figura 7: Protocolo de IATF utilizado na categoria de vacas paridas há mais de 

60 dias. ............................................................................................................. 21 

Figura 8: Lote de novilhas super precoces de 14 e 15 meses que serão 

submetidas ao protocolo de indução de puberdade. ........................................ 22 

Figura 9: Protocolo para indução de puberdade em novilhas, seguido de IATF

 ......................................................................................................................... 23 

Figura 10: Imagens ultrassonográficas de útero bovino em diferentes 

condições.. ....................................................................................................... 26 

Figura 11: Imagens Ultrassonográficas com doppler de ovário bovino 

apresentando corpo lúteo.. ............................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de abreviaturas e siglas 

 

BE – Benzoato de Estradiol 

CL – Corpo Lúteo 

cm³– Centímetro Cúbico 

D0 – Dia 0 

D7 –Dia 7 

D9 – Dia 9 

D11 – Dia 11 

DG – Diagnóstico de Gestação 

ECC – Escore de Condição Corporal 

eCG – Gonadotrofina Coriônica Equina 

FSH – Hormônio Folículo Estimulante 

GNRH – Hormônio Liberador de Gonadotrofinas 

IA – Inseminação Artificial 

IATF – Inseminação Artificial em Tempo Fixo 

LH – Hormônio Luteinizante 

ml – Mililitros 

mm – Milímetros 

MS – Mato Grosso do Sul 

PGF2α –Prostaglandina F2 alfa 

PIB – Produto Interno Bruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sumário 
 

 

1 Introdução ...................................................................................................... 9 

2 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO ...................................................... 10 

2.1 GLOBAL GENETICS .............................................................................. 10 

3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .................................. 13 

3.1 Global Genetics ...................................................................................... 13 

3.1.1 Tratamentos Hormonais ................................................................... 13 

3.1.2 Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) .................................. 16 

3.1.3 Utilização da ultrassonografia na reprodução de bovinos ................ 24 

3.1.4 Ultrassonografia doppler em programas de IATF............................. 26 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 30 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1 Introdução 

 

Em 2016, o Brasil se destacava como segundo maior rebanho bovino 

(218 milhões de cabeças), o segundo maior consumidor (38,6 

kg/habitante/ano) e o segundo maior exportador (1,9 milhões toneladas 

equivalente carcaça) de carne bovina no mundo, tendo abatido mais de 39 

milhões de cabeças. Esses números são reflexo da competitividade que o 

mercado brasileiro adquiriu devido a um estruturado processo de 

desenvolvimento o qual aumentou tanto a produtividade quanto a qualidade do 

produto brasileiro (IBGE, 2016). 

O sistema agroindustrial da pecuária em 2015 representou 6,82% do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, sendo um dos pilares para a sustentação 

e desenvolvimento da economia brasileira (ABIEC, 2016).  

O Estado do Mato Grosso do Sul contribui com 10% do plantel bovino 

brasileiro, sendo Corumbá e Ribas do Rio Pardo o segundo e o terceiro 

municípios com maior efetivo total, respectivamente (IBGE, 2016). 

O melhoramento genético, com base na seleção de indivíduos com 

maior precocidade, desenvolvimento ponderal, rendimento de carcaça, 

capacidade de conversão alimentar, entre outros, permite o aumento da 

produtividade de carne e leite. Deste modo, a eficiente multiplicação de animais 

superiores por biotécnicas da reprodução proporciona maior retorno econômico 

à atividade (BARUSELLI, 2002). 

A IATF é uma biotécnica que visa aumentar a produtividade, 

principalmente nos rebanhos de cria. Essa técnica permite a antecipação da 

parição e concepção dentro das respectivas estações reprodutivas, também 

concentra os nascimentos e aumenta a probabilidade de nova prenhez na 

estação subsequente (SANTOS et al., 2009). 

A adesão de biotécnicas eficientes e viáveis economicamente, 

respeitando e adaptando-as para cada situação, é um benefício para o avanço 

e consequente crescimento e fortalecimento da pecuária bovina (FERNANDES, 

2010). 
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2 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

2.1 GLOBAL GENETICS 

 

A Global Genetics, localiza-se na rua Duque de Caxias n°560, Centro, 

na cidade de Amambai, MS. Fundada pelo Médico Veterinário Cleir Vieira 

Martins Junior. Prestava serviço no período deste estágio a 39 propriedades 

em 8 municípios da região do estado do Mato Grosso do Sul e regiões do 

Paraguai. A empresa possui como lema a frase “Tecnologia a serviço da 

Pecuária”. 

A empresa destaca-se como sendo uma das referências do estado no 

serviço de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e diagnóstico de 

gestação (DG). Integrante do Grupo Especializado em Reprodução Aplicada ao 

Rebanho (GERAR) da antiga Pfizer, hoje Zoetis, o qual possui destaque por 

ser um programa pioneiro com foco em reprodução de bovinos. Este grupo 

iniciado em 2006 com a parceria de médicos veterinários, fazendas de gado de 

corte e leite de todo o Brasil e instituições de ensino. 
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Figura 1: GLOBAL GENETICS. A) vista frontal da infraestrutura do local de estágio; B) logomarca da 
empresa. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

Possui uma equipe composta por dois veterinários, responsáveis pelo 

trabalho de avaliação de matrizes e diagnóstico de gestação através da 

ultrassonografia. Conta com quatro inseminadores e outros quatro membros, 

que exercem funções variadas nos procedimentos de protocolo e uma 

secretária responsável pelo registro dos dados de clientes e organização de 

planilhas, as quais contêm índices reprodutivos e dados relacionados às 

propriedades. 

A Global Genetics conta com um escritório para realização de reuniões 

com clientes e com a própria equipe. Usado também para o armazenamento 

dos materiais necessários para a IATF, que incluem: três equipamentos de 

ultrassom, hormônios, vacinas reprodutivas, implantes de progesterona, 
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botijões de sêmen, materiais para inseminação, entre outros materiais 

necessários. 

 

Figura 2: Infraestrutura do escritório da Global Genetics. A) armário para armazenamento de dispositivos 
intravaginais de progesterona; B) sala de armazenamento dos botijões de sêmen e geladeira de 
medicamentos; C) local para penduramento e secagem de dispositivo de progesterona, pós uso e 
lavagem; D) sala de armazenamento de equipamentos utilizados para IATF. 

Fonte: arquivo pessoal, (2017). 
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3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

3.1 Global Genetics 

 

O estágio curricular obrigatório na empresa Global Genetics foi realizado 

entre os dias 1 de agosto a 17 de novembro de 2017, totalizando 632 horas 

sob orientação do Médico Veterinário Cleir Vieira Martins Junior. 

Entre as atividades realizadas, destacam-se as seguintes: inseminação 

artificial em tempo fixo (IATF) e diagnóstico de gestação por ultrassom via 

transretal. 

A Global conta com três equipamentos de ultrassom (um Hitachi Aloka 

SSD-500, um Mindray Z5 e um SIUI CTS-3300) para a realização dos 

diagnósticos de gestação e avaliação das condições ovarianas e uterinas das 

matrizes. Os três aparelhos possuem transdutores lineares de 5,0 a 7,5 Mega 

Hertz. 

 

Figura 3: Aparelhos ultrassonográficos da empresa Global Genetics. 

A) Hitachi Aloka SSD-500; B) SIUI CTS-3300; C) Mindray Z5. 

Fonte: A e B) arquivo pessoal, 2017. C) MEDICALWAY. 

 

3.1.1 Tratamentos Hormonais 

 

O ciclo estral na vaca é caracterizado por modificações cíclicas e 

morfológicas em seus órgãos reprodutivos e comportamento sexual, tendo 

duração de 18 a 24 dias, com média de 21 dias (NEVES, 2010). Sendo 

resultado da coordenada interação dos tecidos do sistema nervoso central, 
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hipotálamo-hipófise, ovário e útero. A comunicação que existe entre órgãos 

ocorre principalmente mediante os hormônios GnRH (hipotálamo), LH e FSH 

(hipófise), estradiol e progesterona (ovários) e prostaglandina F2α (útero) 

(GONZÁLES, 2008). 

O ciclo estral dos bovinos divide-se em duas fases. A primeira, fase 

folicular, onde há desenvolvimento do folículo, culminando na ovulação. A 

segunda, fase luteínica, caracterizada pelo desenvolvimento do corpo lúteo, 

sendo este responsável pela produção de progesterona que irá manter a 

gestação. Caso ocorra a concepção, o corpo lúteo será mantido, caso contrário 

ocorrerá a regressão do corpo lúteo e terá início de uma nova fase folicular 

(VALLE et al., 1991). 

 

Figura 4: Imagem esquemática das variações na concentração dos principais hormônios que regulam o 
ciclo estral em bovinos. 

Fonte: VALLE et al., (1991). 

 

3.1.1.1 Hormônio Folículo Estimulante (FSH) 

O hormônio folículo estimulante estimula o crescimento e a maturação 

dos folículos ovarianos ou folículo de Graaf. No macho participa do estímulo 

para a espermatogênese (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 
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3.1.1.2 Hormônio Luteinizante (LH) 

Além de estimular, juntamente com o FSH, a secreção de estrógenos do 

folículo ovariano desenvolvido, o pico pré-ovulatório do LH é responsável pela 

ruptura da parede folicular e ovulação. No macho, devido ao estímulo de LH, as 

células intersticiais (células de Leydig) produzem andrógenos (HAFEZ e 

HAFEZ, 2004). 

 

3.1.1.3 Hormônio Liberador de Gonadotrofinas (GnRH) 

O GnRH, liberado no hipotálamo, controla tanto a liberação do FSH 

quanto do LH. Hormônios esteroides (estradiol e progesterona) e peptídicos 

(inibina) do ovário podem controlar a liberação de GnRH, entretanto, sua 

liberação a nível basal é determinada por impulsos neurais ou do hipotálamo 

(FRANDSON et al., 2005). 

 

3.1.1.4 Estrógeno 

É um hormônio esteroide, sendo o estradiol o estrógeno biologicamente 

ativo produzido pelo ovário. Possui amplas funções como: atua no SNC 

promovendo cio na fêmea; Possui efeitos anabólicos; Exerce tanto feedback 

positivo quanto positivo no controle da liberação de FSH e LH pelo hipotálamo; 

Atua no desenvolvimento físico das características sexuais secundárias 

femininas; Potencializa as contrações uterinas, aumentando os efeitos da 

ocitocina e de PGF2α (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 

 

3.1.1.5 Gonadotrofina Coriônica Equina (eCG) 

A Gonadotrofina Coriônica Equina é um fármaco de meia vida longa, 

produzido no útero equino, especificamente nos cálices endometriais da égua 

prenhe (40 a 130 dias de gestação), faz ligação com os receptores foliculares 

de FSH e LH e aos receptores de LH do corpo lúteo. Sua utilização tem se 

mostrado eficaz em rebanhos com baixa taxa de ciclicidade, animais recém 

paridos (período pós parto inferior a dois meses) e em condição corporal 

comprometida (BARUSELLIet al., 2004). 
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3.1.1.6 Progestágenos 

A progesterona é o progestágeno natural de maior prevalência (HAFEZ 

e HAFEZ, 2004), nas fêmeas não gestantes sua principal fonte é o corpo lúteo, 

e durante a gestação outras estruturas são produtoras desse hormônio, como a 

placenta. A progesterona desempenha as seguintes atividades: Inibição do 

desempenho sexual; Inibe contrações do miométrio, garantindo a manutenção 

da gestação; Estimula o crescimento do sistema alveolar da glândula mamária; 

Promove o comportamento maternal dos animais recém-paridos (GRUNERT et 

al., 2005). 

 

3.1.2 Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) 

 

Para alcançar o objetivo de elevar os índices reprodutivos com uso da IA 

é necessário a compreensão das limitações que essa biotecnologia possui. 

Falhas na detecção de cio; anestro pós-parto e puberdade tardia estão entre as 

principais limitações que impedem a produção de um bezerro/ano/vaca em 

rebanhos de corte que adotam IA (BARUSELLI et al., 2006).  

Com intuito de preencher essas limitações da IA e facilitar o manejo 

reprodutivo do rebanho foram desenvolvidos protocolos, os quais dispensam a 

detecção do cio. Esses protocolos permitem a sincronização da fase luteínica 

do ciclo estral, o crescimento folicular e a ovulação, sendo possível fazer uso 

da inseminação artificial em tempo fixo (IATF), mesmo em animais que não 

estejam apresentando sinais de estro ou de ciclicidade. Possibilitando um vasto 

aprimoramento genético com consequente aumento na produção de carne e 

leite, o uso destes protocolos vem ampliando o uso da inseminação artificial em 

diversos rebanhos no Brasil e no mundo (BARUSELLI et al., 2009). 

A inseminação artificial em tempo fixo permite uma padronização do 

rebanho ao emprenhar um grande número de animais no início da estação de 

monta, reduzindo o intervalo entre partos e concentrando os nascimentos nas 

melhores épocas do ano (julho, agosto, setembro). Também possibilita 

cruzamento entre raças, dispondo dos melhores animais do mercado; aumento 

na eficiência reprodutiva; viabilidade na I.A; aumento do peso ao desmame e 

redução da idade ao abate. Além de eliminar custos com material e mão-de-
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obra com vacas inseminadas em horário errado e diminuição da necessidade 

da compra de touros (INFORZATO et al., 2008). 

No Brasil, a concentração de partos é maior no final do inverno e durante 

a primavera, período em que há uma baixa disponibilidade de alimento, em 

termos de quantidade e qualidade. Há uma grande mobilização de energia da 

vaca neste período de final de gestação e início de lactação, levando a uma 

redução das reservas corporais no periparto. Nas vacas de primeira cria esse 

efeito se torna ainda mais evidente, por possuírem uma maior demanda por 

nutrientes, tanto para crescimento corporal quanto para mantença e lactação 

(FERNANDES, 2010). 

A viabilidade econômica sempre esteve como a principal limitação 

atribuída à IATF, pelos custos dos hormônios utilizados, que tornavam o custo 

benefício da técnica desfavorável. O desenvolvimento de novos protocolos de 

menor custo para sincronização da ovulação juntamente com a redução do 

custo dos fármacos utilizados viabilizou a IATF, possibilitando seu amplo uso 

em rebanhos comerciais (FERNANDES, 2005). 

 

3.1.2.1 Protocolo em novilhas e vacas solteiras 

 

Primeiramente, os animais dessa categoria eram submetidos a um 

exame ultrassonográfico com objetivo de observar a condição uterina e 

ovariana das fêmeas. Caso fosse constatada a existência de prenhez ou 

infecção uterina de grau avançado, o animal não era submetido ao protocolo. 

No útero avaliava-se sua tonicidade, levando em conta que, quanto mais firme 

melhor. Nos ovários era observada a presença de corpo lúteo ou folículo 

dominante, indicando que o animal estava ciclando. 

A Figura 5 demonstra o protocolo utilizado em novilhas e vacas solteiras. 

O termo vacas solteiras refere-se às vacas que já desmamaram seus bezerros 

ou que não conseguiram conceber na estação de monta anterior. 
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Figura 5: Protocolo de IATF utilizado na categoria de novilhas ciclando e vacas solteiras. Obs.: como o 
protocolo foi desenvolvido pela Zoetis®, esta figura possui nomes comerciais, no qual o Gonadiol® refere-
se à BE, Lutalyse® à PGF2α, E.C.P® à Cipionato de Estradiol, e o CIDR® ao dispositivo intravaginal 
contendo 1,9g de progesterona. 

Fonte:Zoetis. 

 

No dia 0 era feita a aplicação de 2 mg de benzoato de estradiol (IM, Gonadiol®, 

Zoetis, Brasil) e inserção do dispositivo intravaginal contendo 1,9g de 

progesterona (CIDR®, Zoetis, Brasil); no D7 aplicava- se 12,5 mg de PGF2α 

(IM, Lutalyse®, Zoetis, Brasil); no D9 era feita a retirada do dispositivo 

intravaginal contendo 1,9g de progesterona (CIDR®, Zoetis, Brasil) e aplicação 

de 0,6 mg de cipionato de estradiol (IM, E.C.P,  Zoetis, Brasil); 48 horas após 

as aplicações do D9 era realizada a inseminação. 

 

3.1.2.2 Protocolo em vacas multíparas paridas há menos de 60 dias e vacas 

primíparas 

 

Para se alcançar uma alta eficiência reprodutiva, objetiva-se que a 

concepção ocorra antes dos 60 dias pós-parto com intuito de haver intervalo 

entre partos de 12 meses. Fatores como escore de condição corporal (ECC), 



19 
 

nutrição, condição uterina, manejo, entre outros, podem interferir nesse objetivo 

(HORTA, 1995.)  

Um grande desafio que os produtores enfrentam é a baixa taxa de 

concepção alcançada em vacas de primeira parição (primíparas). Isso ocorre 

devido à ingestão de nutrientes no período pós-parto não ser suficiente para 

atender tanto as exigências nutricionais de lactação adicionada às de 

crescimento corporal e mantença, acarretando a essa categoria um anestro 

pós-parto ainda mais prolongado (SÁ FILHO et al., 2010). 

O protocolo utilizado em vacas paridas há menos de 60 dias e vacas 

primíparas distingue-se do utilizado nas demais categorias. A aplicação de 

PGF2α ao invés de ser no D7, é administrada no D9. Essa alteração ocorre 

pelo fato dessas categorias de animais geralmente não apresentarem CL 

formado no sétimo dia, ou seja, normalmente não estão ciclando. A Figura 6 

ilustra o protocolo. 

No dia 0 era aplicado 2 mg de BE (IM, Gonadiol®, Zoetis, Brasil) e 

inserção do dispositivo intravaginal contendo 1,9g de progesterona (CIDR®, 

Zoetis, Brasil), no D9 era realizada a retirada do dispositivo intravaginal 

contendo 1,9g de progesterona  e aplicava-se 12,5 mg de PGF2α (IM, 

Lutalyse®, Zoetis, Brasil) + 0,6 mg de cipionato de estradiol (IM, E.C.P, Zoetis, 

Brasil) + 300 UI de eCG (IM, Novormon®, Zoetis, Brasil); 48 horas após as 

aplicações no D9 era realizada a inseminação. 
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Figura 6: Protocolo de IATF utilizado na categoria de vacas paridas há menos de 60 dias. Obs.: como o 
protocolo foi desenvolvido pela Zoetis®, esta figura possui 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 
dispositivo intravaginal de 1,9g de progesterona. 

Fonte: Zoetis. 

 

3.1.2.3 Protocolo em vacas paridas há mais de 60 dias 

 

Por possuírem 60 dias ou mais de pós-parto, supõe-se que grande parte 

dos animais desta categoria no dia do protocolo já estaria ciclando e com CL 

formado. Por isso, a aplicação de PGF2α era feita no D7. A figura 7 demonstra 

o protocolo utilizado. 

No D0 era feita inserção do dispositivo intravaginal contendo 1,9 g de 

progesterona (CIDR®, Zoetis, Brasil) e aplicação de 2 mg (IM, Gonadiol®, 

Zoetis, Brasil); no D7 aplicava-se 12,5 mg de (IM, Lutalyse®, Zoetis, Brasil); no 

D9 era feito a retirada dos dispositivos intravaginais e era feita aplicação de 0,6 

mg de cipionato de estradiol (IM, E.C.P, Zoetis, Brasil) + 300 UI de eCG (IM, 

Novormon®, Zoetis, Brasil); 48 horas após as aplicações no D9 era realizada a 

inseminação. 
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Figura 7: Protocolo de IATF utilizado na categoria de vacas paridas a mais de 60 dias.Obs.: como o 
protocolo foi desenvolvido pela Zoetis®, esta figura possui 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 
dispositivo intravaginal de 1,9g de progesterona. 

Fonte: Zoetis. 

 

3.1.2.4 Protocolo de indução de puberdade seguida de IATF 

 

Em busca de uma ótima eficiência na pecuária de corte torna-se 

interessante a concepção de novilhas de reposição no início da estação de 

monta e que essas venham a parir aos dois anos de idade. Programas de 

sincronização e/ ou indução de estros vem sido desenvolvidos como 

ferramentas efetivas, promovendo redução da estação reprodutiva e 

uniformidade dos terneiros, além de aumentar a taxa de concepção das fêmeas 

nesse período (DZIUK et al., 1983). 

No Brasil, estima-se a idade à puberdade de fêmeas zebuínas em 22-36 

meses, projetando a idade ao primeiro parto para 44-48 meses (NOGUEIRA, 

2004). Enquanto fêmeas taurinas podem atingir a puberdade ao redor dos 15 

meses de idade. Esse atraso em novilhas zebu pode ser atribuído tanto à 
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fatores genéticos quanto a nutrição, doenças e épocas de nascimento (ELER et 

al., 2002). 

 

Figura 8: Lote de novilhas super precoce de 14 e 15 meses que serão submetidas ao protocolo de 

indução de puberdade. 

Fonte: arquivo pessoal, 2017. 

 

O protocolo de indução de puberdade tem como objetivo fazer com que 

as novilhas alcancem rapidamente estágios mais avançados de 

desenvolvimento sexual, tornando-se cíclicas. Em grande parte dos lotes de 

novilhas, há uma grande concentração de fêmeas pré-púberes, tornando 

essencial a indução de puberdade prévia ao início dos protocolos de IATF, ao 

se objetivar níveis satisfatórios de prenhez (TECNOPEC, 2010). 

O aporte exógeno de progesterona + estrógeno tem capacidade de 

acelerar a entrada em puberdade de novilhas pré-púberes. Esse protocolo 

simula uma condição fisiológica, tanto na produção de estrógeno pelo folículo 

quanto pela produção de progesterona pelo corpo lúteo. A progesterona 

prepara o útero para a gestação e estimula o desenvolvimento do endométrio e 

suas glândulas. O estrógeno possui uma vasta função sobre o trato 

reprodutivo, agindo na expressão do comportamento de cio e na maturação 

das glândulas uterinas e mamárias (TECNOPEC, 2010) além de poder modular 

o funcionamento do eixo hipotálamo-hipofisário, aumentando a secreção de 

gonadotrofinas e induzindo a puberdade (FREITAS, 2015.) 
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O protocolo de indução consiste na inserção do dispositivo intravaginal 

contendo 1,9g de progesterona (CIDR®, Zoetis, Brasil), que permanecerá por 

12 dias. Após esse período, retira-se o dispositivo intravaginal de progesterona 

e realiza-se a aplicação de 0,6 mg de cipionato de estradiol (E.C.P, IM, Zoetis, 

Brasil). Depois de 12 dias de intervalo, inicia-se o protocolo para IATF. 

No dia D0 da IATF aplicava-se 2 mg de BE mg (IM, Gonadiol®, Zoetis, 

Brasil)    juntamente à inserção do dispositivo intravaginal contendo 1,9g de 

progesterona (CIDR®, Zoetis, Brasil); no D9 administrava-se 12,5 mg de (IM, 

Lutalyse®, Zoetis, Brasil), 0,6 mg de cipionato de estradiol (IM, E.C.P, Zoetis, 

Brasil) e 200 UI de eCG (IM, Novormon®, Zoetis, Brasil); 48 horas após as 

aplicações do D9 era realizada a inseminação. A figura 9 ilustra o protocolo 

utilizado. 

 

 

Figura 9: Protocolo para indução de puberdade em novilhas, seguido de IATF.Obs.: como o protocolo foi 
desenvolvido pela Zoetis®, esta figura possui 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 dispositivo 

intravaginal de 1,9g de progesterona. 

Fonte: Zoetis. 
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Em experimento realizado para avaliar as taxas de indução de 

ciclicidade em novilhas Nelore pré-púberes, foram utilizadas 1952 novilhas 

Nelore. Os animais foram submetidos a exame ultrassonográficos (Myndray-

DP3300VET) no Dia 0 para avaliação da presença de corpo lúteo (CL), e as 

novilhas com ausência de CL (649) foram divididas aleatoriamente em dois 

grupos. Grupo Controle (n=305) sem nenhum tratamento e Grupo CIDR® 

(n=344) tratado com CIDR® previamente utilizado por 27 dias colocados no D0 

e retirados 12 dias depois. Após 14 dias da retirada, realizou-se uma nova 

avaliação ultrassonográfica para avaliação da presença de CL nos dois grupos. 

As novilhas que apresentaram tecido luteal ao segundo exame 

ultrassonográfico foram consideradas induzidas à puberdade. No Grupo CIDR® 

a porcentagem de novilhas com CL 26 dias após o tratamento foi de 83,4%, 

enquanto no Grupo Controle a porcentagem de novilhas com CL no D26 foi de 

40,6%. Conclui-se com esses resultados que a utilização de CIDR® 

previamente utilizado por 27 dias, por um período de 12 dias, tem eficiência 

positivo na indução de ciclicidade de novilhas Nelore pré-púberes sem afetar 

negativamente a concepção (CLARO JUNIOR, 2008). 

 

  

 

3.1.3 Utilização da ultrassonografia na reprodução de bovinos 

 

A utilização da ultrassonografia foi um grande avanço para o estudo da 

fisiologia reprodutiva bovina. As práticas realizadas com o uso do ultrassom 

esclarecem a complexidade do processo reprodutivo nas fêmeas bovinas, 

como avaliação da função ovariana, presença ou não do corpo lúteo, a 

dinâmica do desenvolvimento folicular, o desenvolvimento fetal, detecção de 

morte embrionária precoce, patologias uterinas e ovarianas, sexagem fetal e 

diagnóstico de gestação precoce (VASCONCELOS et al., 2006). 

A possiblidade de realizar o diagnóstico de gestação precoce em vacas 

submetidas à inseminação artificial em tempo fixo (IATF) permite ao produtor 

separar as vacas prenhas das demais, podendo estas ser conduzidas a 

piquetes onde permaneçam com uma adequada condição alimentar. Enquanto 
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as que não conceberam possam ser ressincronizadas e inseminadas (SILVA, 

2012). Essa identificação precoce das vacas vazias após IA aumenta a taxa de 

prenhez e a eficiência reprodutiva, ao aumentar a taxa de inseminação e 

reduzir o intervalo entre as inseminações (VASCONCELOS et al., 2006). 

As falhas reprodutivas em bovinos ocorrem devido a vários fatores e 

agentes. Etiologias de origem infecciosa e não-infecciosa, atuam isoladas ou 

em associação, afetando diretamente a eficiência reprodutiva de rebanhos de 

bovinos de corte. As causas não infecciosas são as principais responsáveis 

pelas perdas reprodutivas na pecuária de corte, entre elas estão as falhas 

nutricionais envolvendo a carência e/ou o excesso de micro e macro elementos 

(minerais e vitaminas) e aquelas relacionadas ao manejo da reprodução. Entre 

as etiologias infecciosas, algumas se destacam, como Neospora caninum, 

Leptospira sp., Campylobacter sp., Mycoplasma sp., Brucella abortus, 

Tritrichomonas foetus, Trypanosoma vivax, Herpesvirus Bovino Tipo 1 (HVB-1), 

Vírus da Diarreia Viral Bovina (BVD), entre outros (RESENDE, 2001). 
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Figura 10: Imagens ultrassonográficas de útero bovino em diferentes condições. A) corte transversal de 
um corno uterino não gravídico. 1: endométrio; 2: miométrio; 3: porção vascular do útero; Setas: 
delimitação do útero; B) corte longitudinal do útero bovino não gravídico. 1: endométrio; 2: miométrio; 
Setas: delimitação do útero; C) embrião bovino com 30 dias de gestação; D) feto bovino com 43 dias de 
gestação e 19mm; E) gravides de gêmeos bovinos aos 39 dias em cornos uterinos contralaterais. 1: 
embriões; 2: âmnio; 3: fluído alantoide; 4: linha gêmea; F) debris liberados para fora da cavidade 
amniótica devido à mortalidade embrionária precoce observada no dia 30 pós fertilização. 1: debris 
embrionários; 2: âmnio; 3: fluído alantoide. 

Fonte: A;B;E;F) DESCOTÊAUX et al., (2010) e C; D) E.I MEDICAL IMAGING, (2012). 

 

3.1.4 Ultrassonografia doppler em programas de IATF 

 

A utilização da ultrassonografia doppler é relativamente recente na 

Medicina Veterinária, os primeiros relatos do uso foram nos anos 70 (HELPER, 

1970). A técnica faz a caracterização de forma qualitativa e quantitativa do fluxo 

sanguíneo nos órgãos como os do trato reprodutivo feminino (DICKEY, 1997). 
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A ultrassonografia doppler é uma ótima e acurada (90-95% de acurácia) 

ferramenta para se diagnosticar a gestação entre 20 a 22 dias pós inseminação e 

permite o desenvolvimento de novas estratégias, objetivando um intervalo de 

inseminação menor dentro de uma estação reprodutiva (PUGLIESI et al., 2017). 

Os critérios avaliados são a perfusão sanguínea luteal associada ao 

tamanho do CL (PUGLIESI et al., 2017). 

Em vacas de corte, foi determinado que a vaca não-gestante seria aquela 

com sinais coloridos indicando fluxo sanguíneo <25% da sua área e <2cm³. Estes 

valores podem ser transformados para uma escala mais simples e prática através 

de escores de vascularização, conforme ilustrado na Figura 11. Desta maneira, a 

avaliação da vascularização poder ser compreendida e utilizada com maior 

facilidade por veterinários para avaliar funcionalidade do CL (PUGLIESI et al., 

2017).  
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Figura 11: Imagens Ultrassonográficas com Doppler de ovário bovino apresentando corpo 
lúteo. Os painéis A, B, C, D, E indicam, respectivamente, os escores 0, 1, 2, 3, 4 para perfusão 
sanguínea periférica e central no tecido luteal dos animais avaliados. A e B: vacas não-
gestantes; Painéis C, D, E: vacas gestantes. 

Fonte: PUGLIESI et al.,(2017). 

 

Ao se usar não somente a baixa perfusão sanguínea, mas também o 

tamanho reduzido do CL para identificar-se uma vaca não gestante, diminui a 

possibilidade de um diagnóstico falso negativo. Ponto fundamental para a 

utilização da técnica, pois as perdas econômicas poderiam sobrepor o ganho 

com a antecipação da re-inseminação inviabilizando esse tipo de técnica. Há 

também a proporção de falsos positivos, ou seja, vacas diagnosticadas 

gestantes, mas que no dia 30 pela ultrassonografia convencional são 

diagnosticadas não gestantes. Essa parcela ocorre por diversos fatores que 
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levam a presença de um CL funcional no dia do diagnóstico de 30 dias, como: 

ovulação tardia ao protocolo de IATF e ciclo estral mais longo (>22 dias) de 

alguns animais. As perdas embrionárias também são responsáveis por grande 

parte destes resultados falso-positivos, essas perdas ocorrem entre o 

diagnóstico precoce (Dia 20-22) até o convencional (Dia 30) (DISKIN et al., 

2008). Estudos utilizam o diagnóstico no Dia 30 para comparar a acurácia da 

técnica de ultrassonografia super precoce (PUGLIESI et al., 2017). 

As vacas receberam a primeira IATF (Dia 0), 14 dias após a IATF (D14) 

foram tratadas com dispositivo contendo 1,9 g de progesterona (CIDR®, Zoetis, 

Brasil) associado a 100 mg de progesterona injetável (IM, Afisterone, Hertape 

Saúde Animal S.A., Brasil) . No dia 22 foi realizado o diagnóstico de gestação 

pela funcionalidade do CL através da Ultrassonografia doppler. As vacas 

classificadas como não gestantes seguiram o protocolo para IATF. 

Administração de 20 mg de PGF2α (IM, Lutalyse®, Zoetis, Brasil), retirada do 

dispositivo contendo 1,9 g de progesterona (CIDR®, Zoetis, Brasil), 0,6 mg de 

cipionato de estradiol (IM, E.C.P, Zoetis, Brasil) e 300 UI de eCG (IM, 

Novormon®, Zoetis, Brasil); IATF 48 horas após fim das aplicações. 

A aplicação desta técnica proporciona uma grande redução no tempo da 

estação de monta, sendo possível a realização de 3 IATF’s em 48 dias, 

proporcionando mais dias de ganho de peso aos bezerros que nascem mais 

cedo. Por outro lado, há o aumento nos custos com mão de obra especializada, 

o custo de progesterona injetável (PUGLIESI et al., 2017). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A bovinocultura de corte é uma atividade de extrema importância na 

economia brasileira, e se encontra em um processo contínuo de 

aperfeiçoamento e adaptação de novas técnicas. O veterinário precisa fazer 

parte dessa evolução, pois cada vez mais o mercado de trabalho exige 

profissionais qualificados e atualizados. 

Durante o estágio foi possível conhecer e obter muito conhecimento com 

diversas pessoas relacionadas à bovinocultura de corte do estado do Mato 

Grosso do Sul, desde proprietários de fazenda, seus funcionários, 

representantes de empresas, exímios professores e pesquisadores, entre 

outros. 

O estágio curricular proporciona ao aluno a assimilação dos 

conhecimentos teóricos adquiridos durante a graduação com a prática, além de 

minimizar o impacto da transição da vida acadêmica para a vida profissional. 
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