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RESUMO
A  Transferência  de  Embrião  (TE)  é  uma  ferramenta  utilizada  que  garante  o  melhoramento  genético  do  rebanho
juntamente com a suplementação de Progesterona. Essas biotécnicas permitem a sincronização da ovulação, de modo
que as fêmeas sejam inseminadas em um momento programado. O objetivo desta pesquisa foi  avaliar o efeito da
suplementação de progesterona (P4) e posteriormente a Transferência de Embrião, avaliando a taxa de gestação de
vacas Nelore. Para isso, 200 vacas Nelore serão divididas uniformemente em dois tratamentos de 100 animais cada:
tratamento 1 (um) (T1), toma-se base como o grupo controle, e tratamento 2 (dois) (T2) será realizado a aplicação do
dispositivo intravaginal de Progesterona no Dia 0 (D0) e posteriormente no Dia 9 (D9) da receptora, após a TE. O
diagnóstico de gestação será efetuado por ultrassonografia 30 dias após a TE, com auxilio de um aparelho de ultrassom
ALOKA SSD500 e probe  de 5,0  MHZ.  Para  a  análise  dos  dados de gestação  as  variáveis  serão  analisadas pelo
procedimento PROC GENMOD do programa estatístico SAS (2000), versão 8.01, utilizando-se distribuição binomial e
função de ligação identidade. A finalidade da pesquisa será a avaliação de um possível aumento na taxa de prenhes de
vacas de corte Nelore. 

PALAVRAS-CHAVE:IATF; Nelore; Sincronização; Suplementação; TE.

1 INTRODUÇÃO

A pecuária de corte brasileira tem fundamental importância para a economia do país. Suas
atribuições incluem, desde o fornecimento de alimentos para a população, bem como, a geração de
emprego e renda (BRASIL, 2015). O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, e
encontra-se como o segundo maior produtor e o primeiro maior exportador na classificação mundial
de carne bovina. A atividade de pecuária de corte, no Paraná, conta com 6,2 milhões de cabeças,
distribuída em uma área de 5 milhões de ha, posicionando-se como o quarto maior Valor Bruto da
Produção (VBP) (EMATER-PR, 2016). 

O uso de biotecnologias vem sendo empregada em muitos países, onde os quais inseminam
quase 100% de seus rebanhos bovinos. No entanto, no Brasil, nos últimos 10 anos, mesmo com o
crescimento de mais de 50% da venda se sêmen, apenas 10% das fêmeas em idade reprodutiva
são inseminadas (ASBIA, 2013). Diante da IA convencional, é possível promover o melhoramento
genético.  Entretanto,  a  sua  utilização  sempre  foi  dificultada,  principalmente,  pelos  problemas
relacionados à detecção de cio, anestro pós-parto prolongado e puberdade tardia (Baruselliet al.,
2006). Isso mostra que, de fato,  ainda existe uma grande necessidade de se investir  em novas
biotecnologias que visam eficiência reprodutiva e o melhoramento genético, a fim de promover o
desenvolvimento da pecuária nacional.

Dessa  forma,  buscando  contornar  tais  impasses,  outra  opção  de  manejo  que  vem  se
destacando  na  atualidade  é  a  ressincronização,  ferramenta  que  já  é  amplamente  utilizada  em
fazendas  de  leite  em  diversos  países.  Mas  têm  despertado  o  interesse  de  muitos  técnicos  e
pesquisadores que trabalham com manejo reprodutivo de fêmeas de corte (MARQUES et al., 2012).
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A sincronização, diferentemente da indução do estro consiste em encurtar ou prolongar o ciclo
estral por meio de hormônios, induzindo a luteólise ou prolongando a vida do corpo lúteo (MORAES
et al. 2001). Tal técnica consiste no uso do protocolo de Transferência de Embrião (TE), associado à
suplementação de progesterona e à subsequente ressincronização das fêmeas vazias, ou seja, é a
repetição do protocolo de TE nas fêmeas que não emprenharam no primeiro protocolo. Dentre as
vantagens podemos citar  a  maximização do número de matrizes  gestantes  de TE no início  da
estação de monta e a possibilidade de reduzir o número de touros necessários ao repasse após a
ressincronização. 

Em relação aos hormônios esteróides, a progesterona é de extrema importância, pois esta
relacionada  ao  estabelecimento  e  manutenção  da  gestação,  bem  como  a  preparação  de  um
ambiente uterino ideal para a implantação do embrião. A mesma influência diretamente a secreção
uterina de nutrientes e fatores de crescimento que são essenciais para o início do desenvolvimento
embrionário. Esse melhor desempenho do embrião tem sido atribuído à redução da mortalidade
embrionária na fase crítica do embrião (MANN; LAMMING, 1999).

Alguns tratamentos podem ser usados no intuito de aumentar a concentração de P4 após a
TE, incluindo os que aumentam a secreção de P4 pelo corpo lúteo (CL) existente, os que induzem a
formação de um CL acessório e os que aumentam a concentração sanguínea de P4 por meio da
suplementação direta desse hormônio (P4). 

No que diz respeito aos protocolos utilizados na ressincronização, deve-se utilizar o mesmo
protocolo adotado na primeira TE. Lembrando que a escolha do protocolo deve ser feita levando em
consideração a categoria animal trabalhada.

Juntamente com as novas técnicas abordadas, a Transferência de Embrião (TE) vem com
intuito de expandir a bovinocultura brasileira, se dando um programa de melhoramento genético,
buscando aperfeiçoar as características positivas desejáveis e permitindo a correção e uma posterior
exclusão de variáveis negativas de um determinado animal, representando um grande avanço em
qualidade e quantidade da produção, proporcionando grandes resultados aos pecuaristas.

Para a sincronização de tal, são necessárias inúmeras combinações hormonais, conhecidas
como protocolos, permitem manipular o ciclo estral e a ovulação de fêmeas bovinas seguidas de
transferência de embrião, cuja adoção rotineira depende do custo e da aplicabilidade nas condições
do campo, principalmente quando se dispõe de grande número de animais (LUCY et al., 2004).  

De acordo com Fernades (2001), a TE, da mesma maneira como outras técnicas utilizadas na
reprodução de bovinos, tem suas vantagens, assim como suas limitações quanto a sua utilização.
Dentre os pontos positivos,  podemos citar  a  multiplicação rápida de um genótipo de qualidade,
melhor transporte e estocagem do material genético, permite um controle de doenças transmitidas
durante a monta natural, bem como pelo sêmen, sexagem embrionária, e a utilização de animais
precoces.  Suas  limitações  se  dão  pelo  alto  custo  operacional  e  alguns  pré-requisitos  a  serem
seguidos  como,  por  exemplo,  uma  doadora  geneticamente  superior,  estado  sanitário  isento  de
qualquer afecção, nutrição de excelente qualidade e mão de obra qualificada.

Este trabalho tem como objetivo aumentar a taxa de gestação para que haja o aumento do
número de embriões produzidos em receptoras após a Transferência de Embriões em vacas da raça
Nelore suplementadas com progesterona.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento será realizado no Centro de Biotecnologia da Reprodução – BIOTEC.  No
período de Agosto a Julho de 2017. Será utilizado 200 fêmeas adultas da raça Nelore proveniente
do mesmo grupo genético, pertencentes ao rebanho da BIOTEC em Maringá, Paraná, Brasil, com
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idade entre 3 a 7 anos, com peso médio de 450 Kg de peso vivo, as mesmas serão mantidas em
pastagem (Brachiariabrizantha)  com acesso a água e suplementação mineral.  Os animais serão
distribuídos  aleatoriamente  em dois  tratamentos:  T1:  Sem suplementação  hormonal  e  T2:  Com
Suplementação  hormonal  de  um  dispositivo  intravaginal  contendo  1,9  g  de  P4  (CIDR®),
anteriormente a Transferência de Embrião (TE). 

Os animais serão sincronizados utilizando o seguinte protocolo. No dia 0 (D0) as vacas irão
receber um dispositivo intravaginal de progesterona (CIDR®) mais 2 mg de Benzoato de Estradiol
(Gonadiol®, i.m, Syntex S.A), no dia 7 (D7) será administrado 2 ml de prostaglandina (Sincrocio®,
i.m, Ouro fino Saúde Animal) e no dia 9 (D9) será aplicado 400 UI de Gonadotrofina Coriônica
Equina (E.C.G®, i.m, Novormon, Pfizer /saúde Animal), 0,4 ml de Cipionato de Estradiol (E.C.P®,
i.m, Pfizer Saúde Animal) onde também será retirado o implante intravaginal de progesterona. Dois
dias após serão aspiradas as doadoras e o embriões transferidos 2 (dois)  (D11) dias após. No
momento da transferência será introduzido um implante de Progesterona (CIDR®), com 1,9 g. e
retirado 12 dias após. 

No momento da Transferência de Embrião os ovários serão avaliados por ultrassonografia,
para avaliação de presença de folículos ovarianos e presença de corpo lúteo.  O  diagnóstico de
gestação (DG) será efetuado por ultrassonografia 30 dias após a TE, com auxílio de um aparelho de
ultrassom ALOKA SSD500 e probe de 5,0 MHZ. 

Os dados foram analisados pelo procedimento PROC GENMOD do programa estatístico SAS
(2000), versão 8.01, utilizando-se distribuição binomial e função de ligação identidade.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se  com  essa  pesquisa,  avaliar  e  determinar  os  efeitos  da  suplementação  da
progesterona com o intuito de aumentar a taxa de gestação em vacas da raça nelore. 
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