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RESUMO

RELATÓRIO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MEDICINA
VETERINÁRIA

AUTOR: JOSÉ EDUARDO MADKE
ORIENTADORA: DENIZE DA ROSA FRAGA

O Estágio Curricular Supervisionado em Medicina Veterinária foi realizado por meio
do acompanhamento das atividades da Médica Veterinária Supervisora Luciane
Desordi do Nascimento, no município de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul,
Brasil, durante o período de 14 de janeiro de 2019 até 7 de fevereiro de 2019,
totalizando 150 horas. As atividades foram realizadas com grandes animais (bovinos
e equinos) porém a área de enfoque da atuação do estágio foi sanidade e reprodução
de bovinos de leite e corte. O estágio foi orientado pela professora Doutora Médica
Veterinária Denize da Rosa Fraga. O objetivo do estágio foi vivenciar a realidade de
um Médico Veterinário em atendimentos a campo, aplicar os conhecimentos técnicos
e práticos adquiridos durante a graduação. As atividades desenvolvidas durante o
estágio estão organizadas em tabelas contidas nesse relatório. O desenvolvimento
deste relatório se dá por meio da elaboração de uma revisão bibliográfica sobre
Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) e a discussão de um protocolo aplicado
em uma propriedade rural de leite assistida. Pode-se concluir que o estágio
correspondeu às expectativas e atendeu aos objetivos, possibilitando agregar
importantes conhecimentos sobre a atuação de um Médico Veterinário na área de
bovinocultura de leite e corte.

Palavras-chave: Bovinocultura de leite. Bovinocultura de corte. Inseminação em
Tempo Fixo.
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1 INTRODUÇÃO
O Estágio Curricular Supervisionado em Medicina Veterinária foi realizado por
meio do acompanhamento das atividades da Médica Veterinária Supervisora Luciane
Desordi do Nascimento. As atividades foram realizadas com grandes animais (bovinos
e equinos) porém a área de enfoque da atuação do estágio foi sanidade e reprodução
de bovinos de leite e corte.
Todas atividades referentes ao estágio foram realizadas no município de São
Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil, durante o período de 14 de janeiro de
2019 até 7 de fevereiro de 2019, totalizando 150 horas. Este estágio foi orientado pela
Professora Doutora Médica Veterinária Denize da Rosa Fraga.
Entre as principais atividades realizadas no estágio, se destacaram vacinações
para Brucelose, protocolos de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF),
diagnóstico de gestação e exames reprodutivos.
Os objetivos do estágio foram vivenciar melhor a realidade e os desafios de um
Médico veterinário em atendimentos à campo, aplicar os conhecimentos técnicos e
práticos adquiridos durante a graduação e construir novos conhecimentos.
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2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
As atividades desenvolvidas durante o Estágio Curricular Supervisionado em
Medicina Veterinária com grandes animais (bovinos e equinos) na área de sanidade
e reprodução de bovinos de leite e corte serão apresentadas a seguir na Tabela 1 e
especificados nas Tabelas 2 a 7.

Tabela 1 - Atividades acompanhadas durante o Estágio Curricular Supervisionado em
Medicina Veterinária com bovinos, em São Miguel das Missões, RS, no período de 14
de janeiro a 7 de fevereiro de 2019.
Resumo das Atividades
Procedimentos
Atividades Reprodutivas
Medicina Preventiva
Atendimento Clínico
Total

N°
487
375
213
1
902

%
45.26%
34.85%
19.80%
0.09%
100.00%

Tabela 2 - Procedimentos acompanhados durante o Estágio Curricular
Supervisionado em Medicina Veterinária com bovinos, em São Miguel das Missões,
RS, no período de 14 de janeiro a 7 de fevereiro de 2019.
Procedimentos
Avaliação Dentária
Aplicação de Antiparasitário (banho de aspersão)
Aplicação de Somatotropina bovina
Protocolos de Inseminação em Tempo Fixo
Amochamento Térmico
Total

N°
300
60
60
42
25
487

%
61.60%
12.32%
12.32%
8.62%
5.13%
100.00%

Tabela 3 - Atividade Reprodutivas acompanhadas durante o Estágio Curricular
Supervisionado em Medicina Veterinária em São Miguel das Missões, RS, no período
de 14 de janeiro a 7 de fevereiro de 2019
Atividades Reprodutivas
Palpação retal
Ultrassonografia transrretal
Total

N°
201
174
375

%
53.60%
46.40%
100.00%

Destes 375 exames descritos na Tabela 4, aproximadamente 47% foi em gado de
corte e 53% em gado de leite. A situação reprodutiva das fêmeas avaliadas está
detalhada na Tabela 5 e os diagnósticos reprodutivos das fêmeas vazias está
detalhado na Tabela 6.

9

Tabela 4 - Situação Reprodutiva das fêmeas bovinas acompanhadas durante o
Estágio Curricular Supervisionado em Medicina Veterinária em São Miguel das
Missões, RS, no período de 14 de janeiro a 7 de fevereiro de 2019.
Situação Reprodutiva
Prenhes
Vazias
Total

N°
112
89
201

%
55.72%
44.28%
100.00%

Tabela 5 - Diagnósticos Reprodutivos das fêmeas bovinas acompanhadas durante o
Estágio Curricular Supervisionado em Medicina em São Miguel das Missões, RS, no
período de 14 de janeiro a 7 de fevereiro de 2019.
Diagnósticos Reprodutivos
Sadias
Endometrite Grau I
Cisto folicular
Total

N°
83
4
2
89

%
93.26%
4.49%
2.25%
100.00%

Tabela 6 - Atividades de Medicina Preventiva acompanhadas durante o Estágio
Curricular Supervisionado em Medicina Veterinária, com bovinos, em São Miguel das
Missões, RS, no período de 14 de janeiro a 7 de fevereiro de 2019.
Medicina Preventiva
Vacinação para Brucelose (Brucelina B19®)
Vacinação para Clostridioses (Fortress 7®)
Coleta de Sangue para Exame de Mormo
Vacina Influenza Equina (Influenzahorse®)
Total

N°
191
18
3
1
213

%
89.67%
8.45%
1.41%
0.47%
100.00%

Tabela 7 - Atendimento Clínico em bovino acompanhado durante o Estágio Curricular
Supervisionado em Medicina Veterinária em São Miguel das Missões, RS, no período
de 14 de janeiro a 7 de fevereiro de 2019.
Atendimento Clínico
Luxação Coxofemoral
Total

N°
1
1

%
100.00%
100.00%
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3 GONADORELINA NO INÍCIO DO PROTOCOLO DE SINCRONIZAÇÃO DA
OVULAÇÃO ASSOCIADO A PROGESTERONA E BENZOATO DE ESTRADIOL EM
FÊMEAS LEITEIRAS
3.1 INTRODUÇÃO
Segundo Carvalho et al. (2002), o leite é um alimento muito nutritivo e
importante para as pessoas em todas as fases de vida. Ainda segundo ele, no Brasil,
o leite e sua cadeia produtiva são importantes também para a economia, como grande
responsável pelo PIB e como gerador de empregos.
A produção de litros de leite no país, no ano 2017, foi de 30 bilhões de litros,
sendo o Rio Grande do Sul, com uma produção de 3,99 bilhões, o segundo maior
Estado produtor de leite do país e responsável por 13% da produção nacional, ficando
atrás apenas do Estado de Minas Gerais que possui produção de 8,88 bilhões de litros
(IBGE, 2017). O município de São Miguel das Missões com uma produção de 10,6
milhões de litros ocupa a posição 131 em ordem decrescente de produção de leite no
Estado, e para esta produção, conta com um rebanho de 2.719 vacas, com uma
produção média anual de 3895,08 litros em 2017 (IBGE, 2017).
Segundo Ball e Peters (2006a), os produtores de leite consideram o aumento
da produção como principal objetivo, desconsiderando assim, outros fatores do
processo produtivo que podem ser importantes. Porém eles ressaltam a grande
influência da questão reprodutiva na produção e lucratividade da propriedade. A
redução do intervalo ente concepções e a idade para primeiro parto, aumentam a
produção de leite e número de animais de reposição, além de baixar custos com
reposição.
Segundo Gonçalves et al. (2012a) o Brasil teve aumento de produção de carne
e leite, sendo grande parte devido ao melhoramento genético. Sendo parte deste
aumento da produção leiteira mundial foi atribuído a implementação da inseminação
artificial (IA) (GONÇALVES et al. 2012b).
A inseminação artificial é uma importante biotecnologia utilizada nas
explorações de bovinos de leite e carne, pois tem como vantagens: aceleração no
ganho genético, utilização de reprodutores já mortos, redução do risco de propagação
de doenças, entre outras (AX et al. 2004; MARTINS et al. 2009; GONÇALVES et al.
2012b). Apesar desta ferramenta possuir inúmeras vantagens, algumas importantes
limitações devem ser levadas em conta, se destacando: a necessidade de mão-de-
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obra e a dificuldade na detecção de cio (AX et al. 2004; MARTINS et al. 2009;
GONÇALVES et al. 2012b).
Levando em conta esta dificuldade na detecção de cio, existe a possibilidade
da implantação de protocolos de inseminação em tempo fixo (IATF), que poderiam
acabar com a necessidade da detecção de estro (HAFEZ; JAINUDEEN; WAHID,
2004; BALL e PETERS, 2006b). Macmillan (2010) relata que alguns rebanhos à pasto,
com condições adequadas, conseguem índices de detecção de estro de
aproximadamente 90%, porém, sistemas com animais de alta produção em
confinamento e ganhando dieta total misturada (TMR) tem esse índice sendo menor
que 50%. Colazo e Mapletoft (2014) também relatam taxas de detecção de estro no
norte da américa, menores que 50%, devido a grandes influências de animal, fator
humano e ambiental. Eles também relatam que a baixa detecção de estro é
responsável por baixa taxa de inseminação e índices reprodutivos negativos em
rebanhos leiteiros.
Kosorok et al. (1997) conseguiram em seu trabalho taxas de concepção muito
semelhantes em IATF ou IA com detecção de estro, mas conseguiram valores maiores
de prenhez com 60 e 100 dias pós-parto nas fazendas devido ao incremento da taxa
de serviço.
Para Sartori (2006) o uso de IATF em rebanhos com baixa eficiência na
detecção de estros é quase obrigatório, enquanto que rebanhos com bons índices de
detecção devem avaliar o custo com os protocolos e mão-de-obra. Squires (2003)
defende, que os maiores custos com medicamentos e os custos de mão de obra
necessários para os protocolos de IATF em bovinos de leite, são mais que
compensados pela economia em mão de obra para detecção de estro, diminuição de
dias em aberto, e diminuição da necessidade de novilhas de reposição, também
ressalta, a possibilidade de concentração de partos em épocas do ano onde se tem
melhores preços e menos prejuízos a produção.
Devido a importância dos protocolos de IATF para a bovinocultura de leite e, o
grande volume de inovações nesta área, que este trabalho tem o objetivo de revisar a
literatura a cerca desta biotecnologia e fazer um paralelo com o protocolo utilizado em
uma propriedade assistida durante o estágio, bem como os índices zootécnicos
obtidos com a utilização deste protocolo que utilizou gonadorelina (GnRH) no início
do protocolo associado a progesterona e benzoato de estradiol (BE).
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3.2 MATERIAIS E MÉTODOS
O Estágio Curricular Supervisionado consistiu no acompanhamento das
atividades da Médica Veterinária Luciane Desordi do Nascimento, que entre outras
atividades, presta assistência a duas propriedades leiteiras, uma delas foi selecionada
para o acompanhamento da IATF. A propriedade selecionada, se localiza no
município de São Miguel das Missões (latitude -28.590953 e longitude -54.533237), e
trabalha exclusivamente com a bovinocultura de leite, em sistema semiextensivo, e
no momento do estágio e da realização do protocolo de IATF, estava com 80 vacas
em lactação, dividida em 2 lotes de manejo de acordo com a produção. Deste total de
animais, foram selecionados 35 animais da raça Holandesa para serem protocolados,
com uma produção média de 14 litros/vaca/dia. OF protocolo foi realizado durante o
verão.
O protocolo utilizado consistia em um sistema de 4 manejos, onde no dia 0 era
administrado via intramuscular, 2 mg de benzoato de estradiol (2 ml de Ganadiol ®,
Zoetis, Campinas/SP) , 0,025 mg de acetato de gonadorelina (1 ml de Gestran plus®,
Agener União, São Paulo/SP), e colocado implante intravaginal de primeiro ou
segundo uso de 1.9g de progesterona (CIDR®, Zoetis, São Paulo/SP), dia 7, 25 mg
de dinoprost via intramuscular (5 ml de Lutalyse®, Zoetis, Campinas/SP), no dia 9, 25
mg de dinoprost (5 ml de Lutalyse®, Zoetis, Campinas/SP) + 1 mg de cipionato de
estradiol (0.5 ml de ECP®, Zoetis, Campinas/SP), ambos via intramuscular
concomitantemente a retirada do implante, por fim, no dia 11, a inseminação artificial
em tempo fixo . Todos os manejos deste protocolo foram realizados pós ordenha das
5 às 6 horas da manhã. Os manejos foram realizados pela veterinária, com exceção
da IA, que foi realizada por colaborador capacitado.
O diagnóstico de gestação foi realizado pela veterinária por imagem
ultrassonográfica realizada por via transretal, com o aparelho RKU10 VET, transdutor
de 5 mHZ, aos 40 dias de gestação.
3.3 RESULTADOS e DISCUSSÃO
O protocolo utilizado foi baseado em um implante intravaginal de progesterona
que permaneceu por 9 dias, com a aplicação de Hormônio Liberador de
Gonadotrofinas (GnRH) (neste caso foi utilizado um análogo, acetato de gonadorelina)
e benzoato de estradiol (BE) no primeiro dia. Baruselli e Benites (2017) indicam em
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protocolos baseados em progesterona/estradiol a mesma dose de 2 mg de benzoato
de estradiol utilizada no presente trabalho.
Inicialmente, se descobriu que implantes vaginais de progesterona colocados
nos animais por vários dias eram capazes de sincronizar o cio (BÓ e CALLEJAS,
2008). Doses constantes de progesterona liberadas pelo implante vaginal inibem a
ovulação de folículos dominantes, e não interferem na regressão do corpo lúteo, com
isso, praticamente todos os animais que tenham um folículo dominante presente e seu
corpo lúteo regredido, após a retirada, ovulam (BALL e PETERS, 2006b; BÓ e
CALLEJAS, 2008).
A permanência destes implantes de progesterona somente por muitos dias
estimula continuamente o desenvolvimento do folículo que após muitos dias de
desenvolvimento, dão origem a oócitos degenerados ou em degeneração (folículos
persistentes) (BALL e PETERS, 2006b; BÓ e CALLEJAS, 2008). A ausência de corpo
lúteo em animais com implantes de progesterona, produz baixas doses de
progesterona, que impede a ovulação ou regressão do folículo dominante, e ainda
estimula também, pulsos de LH, que estimulam o desenvolvimento contínuo dos
folículos dominantes, causando os folículos persistentes (BIGELOW e FORTUNE,
1998), sendo este um grande problema verificado em alguns casos de sincronização
com implantes de progesterona quando a vaca não tem corpo lúteo no ovário
Uma alternativa para não ocorrer a formação de folículos persistentes foi
reduzir o período de fornecimento de progesterona, e induzir uma nova onda folicular
a cada protocolo, com a administração de algum estrógeno no momento do implante
de progesterona, pois quando ambos são administrado juntos, geram um feedback
negativo sobre o hormônio liberador de gonadotrofinas, que por sua vez, cessa a
produção de LH e FSH, e com isso, o folículo dominante regride, e uma nova onda
folicular se inicia em 4 dias (BÓ e CALLEJAS, 2008). Souza (2008) encontrou variação
de 2 a 5 dias da introdução do implante até o início de uma nova onda, com média de
3,9 dias, e observou também que a produção de leite influenciava no início da nova
onda, sendo que animais mais produtivos teriam início de nova onda mais precoce.
Segundo ele, a nova onda se inicia somente quando o animal possui baixos níveis de
estrógeno circulantes, e animais de alta produção tem maior metabolização de
hormônios esteroides, sendo assim, atingindo baixas concentrações desse hormônio
mais rapidamente.
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Outra forma de se iniciar uma nova onda folicular, é pela administração de
GnRH, o qual induz ovulação no momento da administração, com posterior formação
de corpo lúteo e início de uma nova onda folicular em 2 a 3 dias (BÓ e CALLEJAS,
2008). Porém, para a eficiência deste produto, deve existir um folículo dominante
responsivo a LH, pois em não havendo um folículo responsivo, a administração deste
fármaco será ineficiente em sincronizar uma nova onda folicular, e o que faz com que
a eficiência deste fármaco dependa do momento do ciclo estral em que o animal se
encontre (BÓ e CALLEJAS, 2008).
O Ovsynch é um exemplo de protocolo de IATF em que se utiliza GnRH no
primeiro dia, para que haja ovulação do folículo dominante, e assim, início de uma
nova onda folicular e surgimento de um corpo lúteo, que será responsivo a uma dose
de PGF2α 7 dias após, que causará lise deste corpo lúteo, e ovulação do folículo
dominante, sendo que o momento da ovulação é sincronizado com uma segunda dose
de GnRH administrado no dia 9, dois dias após a administração da PGF2α (BALL e
PETERS, 2006b).
Pursley et al. (1999) conseguiram uma sincronização de ovulação utilizando
Ovsynch em torno de 87% dos animais, onde 6% daqueles não sincronizados foram
animais cuja ovulação não foi detectada, e 7% foram animais que ovularam antes da
segunda dose de GnRH, que estavam localizados no início do protocolo entre os dias
13 e 22 do ciclo estral e não ovularam na primeira aplicação de GnRH. O ciclo estral
de fêmeas bovinas dura entre 18 a 24 dias (REECE, 2017), e uma nova onda de
desenvolvimento folicular ocorre a cada 10 dias, por isso, normalmente, as vacas tem
entre 2 a 3 ondas foliculares por ciclo estral (SQUIRES, 2003).
Outra observação de Pursley et al. (1999) foi que 91% dos animais que estavam
na metade inicial do ciclo estral foram sincronizados, enquanto que 80% das vacas
que se localizavam na metade final do ciclo no início do protocolo, tiveram sua
ovulação sincronizada. Fereira et al. (2001) mostram que o folículo só é capaz de
ovular após 10 mm (aproximadamente 1 dia após seleção) e exige nessa fase altas
doses de LH.
Drum et al. (2016) comparando implante de progesterona + BE ou GnRH pode
observar uma tendência de maior taxa de concepção aos 32 (P=0,07) e aos 60 dias
de gestação (P=0,09) para o tratamento com GnRH. Kang et al. (2005) em estudo
semelhante encontraram maior prenhez ao iniciar o protocolo com GnRH (P<0,05).
Por outro lado, Dias et al. (2013) encontraram maior prenhez aos 60 dias em protocolo
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que iniciava com estradiol/progesterona (P=0,03). Aragon et al. (2011) encontraram
semelhante sincronização e concepção entre protocolos.
Tschopp (2016) testou o efeito de se adicionar GnRH no início de um protocolo
baseado em estradiol e progesterona, e não encontrou diferença a uma significância
de 5%, tendo valores absolutos de 44 e 40% de prenhez para o tratado e controle
respectivamente. Campos et al. (2016) realizando estudo semelhante em bovinos de
corte, também não encontrou diferença entre tratamentos.
Barbosa et al. (2015) em um estudo com um tamanho amostral bem maior que
os trabalhos anteriormente citados (1808 animais em Barbosa et al. (2015), 494
animais em Campos et al. (2016) e 200 animais em Tschopp (2016)), e com a
avaliação de maior número de variáveis, encontrou maior fertilidade em animais
tratados no início do protocolo baseado estradiol/progesterona com GnRH, porém,
quando se levou em conta a estação do ano, esse resultado foi observado apenas em
animais inseminados nos meses frios. Quando eles avaliaram a concentração de
progesterona no início do protocolo, animais com progesterona menor que 3 ng/ml,
independente da estação, tiveram maior prenhez no grupo tratado, enquanto que em
animais com mais de 3 ng/ml, não houve diferença nos meses frios, e nos meses
quentes houve tendência (P<0,1) de maior prenhez no grupo não tratado.
A utilização de progestágenos de 7 a 12 dias tem como função a estimulação
do crescimento de folículos antrais e da seleção de um folículo dominante, impedindo
a ovulação do mesmo durante a permanência do hormônio (BALL e PETERS, 2006b).
Muitos dias de dominância de um folículo, diminui a taxa de prenhez, sendo
recomendado menos de 8 dias de dominância, 1-4 com altas taxas de prenhez e 10
dias sem nenhuma prenhez (BAGUISHI et al. 1994) devido a maturação precoce
(BOLAND et al. 1999) e, por isso, os implantes permanecem nos animais no máximo
12 dias.
Cavalieri et al. (2004) compararam a duração de protocolos (7 ou 8 dias) de
sincronização para inseminação no cio, e encontraram maior sincronismo e início de
estro após remoção do implante para o tratamento de 8 dias, porém tiverem taxas de
fertilidade semelhantes. Cavalieri et al. (2007) em estudo semelhante, em protocolos
de ressincronização para inseminação no cio, encontrou maior prenhez em protocolos
em que o implante foi mantido 7 dias. Dias et al. (2013) e Carvalho et al. (2014)
comparando protocolos de 8 e 9 dias não encontraram diferença de concepção aos
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30 e 60 dias, porém houve maior taxa de detecção de estro no protocolo de 9 dias.
Neste caso a duração do implante intravaginal foi de 9 dias.
Protocolos baseados em implantes de progesterona de curta duração 7 a 12
dias) tem alta fertilidade, porém possuem baixa sincronização, pois o corpo lúteo pode
exceder a duração dos implantes, por isso no momento deve ser administrado um
produto luteinizante (BALL e PETERS, 2006b).
O protocolo utilizado consistiu em duas administrações de PGF2α, a primeira
no dia 7, e a segunda no dia 9, juntos com a remoção do implante intravaginal. A dose
de 25 mg de dinoprost está de acordo com o indicado pela literatura (PAPICH, 2012;
THOMPSON, 2013; VIANA, 2014; BARUSELLI e BENITES, 2017).
Bender et al. (2012) em extensa revisão encontrou que circulação de
progesterona próxima a inseminação artificial pode reduzir a fertilidade. A regressão
completa do corpo lúteo demora em torno de 29 horas para ocorrer (MARTINS;
POLICELLI; PURSLEY, 2011). Aragon et al. (2013) em um estudo que avaliou a
administração de PGF2α no momento da retirada do implante de progesterona ou um
dia anterior, nesse último obteve maior concepção aos 30 e aos 60 dias.
Martins et al. (2011) encontraram em seu estudo grande diminuição na
fertilidade de animais que tiveram regressão luteínica atrasada ou incompleta, e
hipotetizaram que duas doses de PGF2α poderiam reduzir a incidência de regressão
incompleta. Brusveen et al. (2009) em seu estudo encontraram maior taxa de
regressão ao corpo lúteo com duas doses de PGF2α, porém sem alterar taxas de
concepção, Barbosa et al. (2015) também não encontraram aumento da taxa de
fertilidade pela adição de uma dose de PGF2α. Já Baez et al. (2015), encontraram
que a suplementação de com uma dose de PGF2α aumenta a fertilidade somente em
vacas multíparas.
Para implementar um protocolo de IATF, necessita-se controlar o momento da
ovulação (BÓ e CALLEJAS, 2008), e com esse objetivo foi utilizado o cipionato de
estradiol, um análogo do estradiol endógeno.
Mion (2018), comparando momento de ovulação de diferentes agentes
ovulatórios utilizados em programas de IATF, encontrou 71,2 horas com desvio
padrão de 12,9 para cipionato de estradiol (ECP), 66,8 horas com desvio padrão de
3,1 para benzoato de estradiol (BE) e 78,5 horas com desvio padrão de 10,5 para o
GnRH. Souza (2008) em seu estudo onde pode-se comparar ECP e GnRH como
agentes ovulatórios, ECP teve mais ovulação precoce e variável, se comparado ao
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GnRH. No mesmo estudo, Souza (2008) encontrou maior prenhez de animais com
escore menor de 2,75 com ECP, e prenhez semelhante em animais com escore maior
que 2,75.
Drum et al. (2016) avaliaram a utilização de ECP e BE como agentes
ovulatórios e não encontraram diferença entre tratamentos quanto a prenhez aos 32
e 60 dias. Bittencourt et al. (2015) ao comparar os dois análogos de estradiol, também
não encontrou diferença significativa a prenhez aos 55 dias.
Protocolos que se utilizam de ECP como agente ovulatório tem a vantagem de
ter a possibilidade de reduzir o número de manejos (BÓ e CALLEJAS, 2008).
Outro fármaco que pode ser utilizado, mas nesse caso não foi o feito, é a adição
de gonadotrofina coriônica equina (ECG) no momento da retirada do implante. O ECG
é um fármaco que mimetiza o efeito do hormônio folículo estimulante (FSH), e por
isso, estimula o desenvolvimento do folículo (BÓ e CALLEJAS, 2008). Este fármaco é
importante em animais em anestro, aumentando os índices de prenhez, porém sem
obter resultados em animais com bom escore corporal, pois esses animais não teriam
necessidade de uma suplementação de FSH (BÓ e CALLEJAS, 2008).
Souza (2008) encontrou incremento de fertilidade dos protocolos, com a adição
de ECG somente em vacas com escore de condição corporal (ECC) inferior a 2,75.
De Rensis e López-Gatius (2014) também encontraram em sua revisão, que o uso de
ECG apresenta maiores resultados em casos em que os animais apresentam
atividade ovariana comprometida, como animais de baixo ECC, animais em início de
lactação, em anestro e sobre condições de estresse calórico.
O momento da inseminação foi dois dias após a retirada do implante
intravaginal. Hopkins (2003) indica que a inseminação artificial tem maior índices de
prenhez se realizada entre 13 e 18 horas antes da ovulação, usando este dado e
dados já citados de Mion (2018), para um horário de ovulação médio de 71.2 horas
após remoção do implante, o horário ótimo para inseminação seria 53.2 a 58.2 horas
após a remoção do dispositivo intravaginal porém foi realizado com 48 horas.
O descongelamento do sêmen seguiu os procedimentos de Ax et al. (2004),
sendo em temperatura de água de 37 °C por 45 segundos. O processo de
inseminação também seguiu as recomendações de Ax et al. (2004), iniciando com
limpeza do reto por mão enluvada, após, limpeza da vulva com papel toalha, e
introdução do aplicador na vagina da vaca, localização da cervix, e com auxílio de
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movimentos da mão localizada no reto, auxiliar a passagem dos anéis cervicais pelo
aplicador de sêmen, após a passagem por todos os anéis, depositou-se o sêmen.
Nenhum produto foi utilizado após IATF a fim de aumentar progesterona pós
inseminação, Bender et al. (2012) em sua revisão, encontraram que a suplementação
pós inseminação artificial também poderia ser uma técnica para melhorar a fertilidade
de protocolos de IATF, porém mostram que os dados disponíveis mostram certa
inconsistência, sendo que pouca quantidade de trabalhos relatam diferença
significativa entre a suplementação e controle, sendo também que poucos trabalhos
contam com grande quantidade de animais, e esses, apresentam pequena melhora
na fertilidade dos protocolos.
Bisinotto et al. (2014) encontraram melhora de prenhez aos 62 dias em animais
suplementados entre o dia 4 ao 18 pós inseminação artificial com implantes de
progesterona, já Dejarnette et al. (2007), comparando implantes intramarginais,
gonadotrofina coriônica humana (HCG) e ECG, após inseminação artificial, encontrou
tendência para implantes e significância para HCG, somente em alguns rebanhos.
Os protocolos de IATF foram realizados durante o verão, e segundo Squires
(2003) a fertilidade durante épocas quentes é reduzida, além de, alta temperatura retal
aumenta a chances de reabsorção fetal. De um total de 35 animais, 18 tornaram-se
prenhes aos 40 dias, apresentando uma taxa de concepção de 51.43% que é bem
superior, se comparado aos dados de Ayres et al. (2014), que conseguiu durante o
verão, taxa de concepção 26.9%, e durante o inverno, 43.72% utilizando protocolos
de IATF, e semelhante a Leão et al. (2014), que obteve valores no verão, de 51.25%
em vacas multíparas de alta produção e 52% em vacas multíparas de baixa produção.
3.4 CONCLUSÃO
Um bom desempenho reprodutivo é de grande importância para uma
propriedade rural baseada na bovinocultura de leite, e o os protocolos de IATF tem
sido uma importante ferramenta para garantir boa eficiência reprodutiva. O protocolo
utilizado nesta propriedade é bem atualizado, incluindo o GnRH no início do protocolo
associado a progesterona e BE, e apesar de o protocolo ser realizado no verão, sob
efeito do stress térmico, ele proporcionou bons índices reprodutivos em vacas
leiteiras, da raça holandesa.
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4 CONCLUSÃO
O Estágio Curricular Supervisionado em Medicina Veterinária foi de grande
importância para vivenciar melhor a realidade e os desafios de um Médico veterinário
em atendimentos a campo, de fazenda, permitiu aplicar os conhecimentos técnicos e
práticos adquiridos durante a graduação e construir novos conhecimentos.
O estágio também foi importante para reconhecer a importância da
bovinocultura de leite e corte na região, e a importância da atuação do Médico
Veterinário nas áreas de sanidade e reprodução nessas atividades produtivas.
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