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Por que inseminar o rebanho?

• Melhoramento genético;

• Aumentar o número de descendentes;

• Controle de doenças;

• Facilita o cruzamento entre raças;

• Previne acidentes (fêmeas e machos, funcionários);• Previne acidentes (fêmeas e machos, funcionários);

• Uso de machos incapacitados para monta;

• Padronização do rebanho;

• Uso de sêmen congelado após a morte do reprodutor;

• Redução da dificuldade de partos;

• Controle zootécnico do rebanho;

• Uso de sêmen sexado;



Objetivo

Vacas de corte amamentando e de diferentes regiões

2x  25mg PGF

+
• luteólise

• taxas de prenhez

semelhantes a 2x 25mg +
retirada CIDR

semelhantes a 2x 25mg 

PGF a cada 8h



Materiais e 
MétodosMétodos









Materiais e Métodos

Diagnóstico de gestação:
o por ultrassonografia transretal;

o 39 d pós IATF;

o 35 d pós término da estação de monta.



Materiais e Métodos

Amostras sanguíneas dos rebanhos

Proporção de 
retorno ao cio

15/16 d pré 
remoção CIDR

5 d pré 5 d pré 
remoção CIDR

Luteólise

remoção CIDR

3 d pós 
remoção CIDR



Resultados e Discussão

Condição reprodutiva
• avaliada em 2402 vacas

• 54,2% cíclicas no início do tratamento;

Escore de condição corporal (ECC)Escore de condição corporal (ECC)

1 ECC = + 8% vacas cíclicas (P<0,01)

Dias pós-parto
Para cada 10 d pós-parto ↑4,1% vacas cíclicas            

(P<0,01)



Resultados e Discussão

Luteólise

• avaliada nos rebanhos 4 e 8: não houve diferença entre os 

tratamentos;

P = 0,09

8h-PGF 
= 97%

Co-PGF
= 94%

1x-PGF 
= 89%



Resultados e Discussão

Luteólise x Status reprodutivo

Anestro antes do protocolo
(97%)

Ciclando antes do 
protocolo (90%)(97%) protocolo (90%)

(P<0,05)



Resultados e Discussão

Co-PGF = 1,81

1x-PGF = 1,88

Índice de Pintura da Cauda (IPC)

IPC X Taxas de prenhez por IATF

IPC = 1   >> IPC = 2 e 3       (P<0,05)

8h-PGF = 1,78

Co-PGF = 1,81

(P=0,08)



Resultados e Discussão

Paridade x Status Reprodutivo

Primíparas

Multíparas

(P<0,05)

(P>0,1)

Não diferiu

1,9 cíclicas 2,0 anestro

(P<0,05)

1,82 
cíclicas

1,74 
anestro



Resultados e Discussão

Taxas de Prenhez por IATF

P<0,05

8h-PGF = 
54,7%a

Co-PGF = 
50,9%a

1x-PGF = 
48%b

1x-PGF = 
48%b

P<0,05

50mg = 
53%

8h-PGF

Co-PGF

25mg = 
48%

1X-PGF



Resultados e Discussão

Variabilidade dos tratamentos entre os rebanhos

Taxas de Prenhez por IATF

Co-PGF
melhor 

em 5

Co-PGF
melhor 

em 5

13 
rebanhos

13 
rebanhos

8h-PGF 
melhor 

em 6

8h-PGF 
melhor 

em 6

em 5em 5
1x-PGF 
melhor 

em2

1x-PGF 
melhor 

em2



Resultados e Discussão

(P<0,05)

(P<0,05)

Taxas de Prenhez por IATF

Dias pós-parto

Para cada 10 d pós-parto ↑ 4,4% prenhez

(P<0,01)

Escore de condição corporal (ECC)

1 ECC = + 3,1% prenhez (P=0,05)



Resultados e Discussão

Não diferiu entre os tratamentos (P>0,10);

Vacas cíclicas > Anestro (P=0,05)

Abortos

Vacas cíclicas > Anestro (P=0,05)



Conclusão

São necessários 50mg de PGF para a indução de

luteólise, independente se aplicados em dose
única ou em duas doses com intervalo de 8

horas, visto que as taxas de prenhez nãohoras, visto que as taxas de prenhez não

diferiram entre esses dois métodos.
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