
i 
 

UNICESUMAR – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS LIMPAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO HENRIQUE BAEZA BURALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO USO DE DISPOSITIVOS DE 

PROGESTERONA REUTILIZÁVEIS SOBRE A TAXA DE 

GESTAÇÃO E RESSINCRONIZAÇÃO DE RECEPTORAS 

NELORE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARINGÁ 

2018

 



i 
 

 

PEDRO HENRIQUE BAEZA BURALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO USO DE DISPOSITIVOS DE 

PROGESTERONA REUTILIZÁVEIS SOBRE A TAXA DE 

GESTAÇÃO E RESSINCRONIZAÇÃO DE RECEPTORAS 

NELORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Tecnologias Limpas do Centro 

Universitário de Maringá (UNICESUMAR), como 

requisito parcial para obtenção do título de Mestre 

em Tecnologias Limpas. 

 

Orientador: Prof. Dr. Fábio Luiz Bim Cavalieri 

Coorientadora: Prof
a
. Dr

a
. Isabele Picada Emanuelli 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARINGÁ 

2018 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Central UniCesumar 

 
Ficha catalográfica elaborada de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).  

 

 

 

B945a         Burali, Pedro Henrique Baeza. 

Avaliação do uso de dispositivos de progesterona reutilizáveis sobre a taxa 

de gestação e ressincronização de receptoras nelore / Pedro Henrique Baeza 

Burali. – Maringá-PR, 2018.  

48 f.: il. color. ; 30 cm. 

 

Orientador: Fábio Luiz Bim Cavalieri. 

Coorientadora: Isabele Picada Emanuelli. 

Dissertação (mestrado) – UNICESUMAR - Centro Universitário de 

Maringá, Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Limpas, 2018. 

 

1. Embriões bovinos. 2. Manejo reprodutivo sustentável. 3. Taxa de 

concepção. I. Título. 

 

CDU – 636.02      



iii 
 

 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 

 

PEDRO HENRIQUE BAEZA BURALI 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO USO DE DISPOSITIVOS DE 

PROGESTERONA REUTILIZÁVEIS SOBRE A TAXA DE 

GESTAÇÃO E RESSINCRONIZAÇÃO DE RECEPTORAS 

NELORE 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Limpas do 

Centro Universitário de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Tecnologias Limpas pela Comissão julgadora composta pelos membros: 

 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Luiz Bim Cavalieri 

Orientador / UNICESUMAR 

 

 

____________________________________ 

Prof
a
. Dr

a
. Francielli Gasparotto 

Membro interno /UNICESUMAR 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Morotti  

Membro Externo/ UEL 

 

 

 

 

 

Maringá, 30 de maio de 2018. 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta, bem como todas as minhas demais conquistas, 

primeiramente a Deus, também ao meu querido e falecido pai que 

está ao seu lado, e à minha amada mãe.   

    

 

 



v 
 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À instituição UNICESUMAR e ao ICETI, pelo apoio financeiro na realização deste 

projeto. 

Ao Prof. Fábio Luiz Bim Cavalieri, pela contribuição e orientação que foram 

essenciais no processo de desenvolvimento deste trabalho. 

A todos os docentes do Mestrado em Tecnologias Limpas da UNICESUMAR, por 

todo o ensino e conhecimento partilhados.  

Aos colegas de classe, pois com eles pude aprender e debater os mais diversos 

assuntos, agregando ainda mais conhecimento durante esta fase de minha vida acadêmica. 

Aos funcionários da fazenda BIOTEC, juntamente aos meus amigos e companheiros 

de trabalho, Antonio Hugo Colombo e Dyorgenes Mathaus Perosso Messias, que 

possibilitaram-me aprofundar o conhecimento específico sobre o assunto aqui apresentado. 

Aos meus pais, pelo apoio incondicional no decorrer deste curso, por viabilizarem 

minha educação formal durante toda a minha vida. Sem dúvida, deles recebi o maior apoio na 

minha jornada até a realização deste sonho.  

À minha amada esposa, Kamila Martins Baeza, incentivadora perspicaz que me 

encorajou a concluir mais esta etapa da minha formação. 

Aos meus queridos irmãos, Paulo e Juliana, pela experiência compartilhada durante 

toda uma vida. 

Por fim, a todos aqueles que passaram por minha vida no decorrer desses anos e que 

me apoiaram até a conclusão deste curso e desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o 

sucesso. Não importa quais sejam os obstáculos e as dificuldades. Se 

estamos possuídos de uma inabalável determinação, conseguiremos 

superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos ser 

sempre humildes, recatados e despidos de orgulho. 

(Dalai Lama). 
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RESUMO 
 

Na atualidade, a redução dos impactos ambientais, provenientes dos resíduos gerados em 

atividades agropecuárias, vem sendo de grande preocupação, no entanto, estudos que 

relacionam manejo reprodutivo e visão ambiental são escassos na literatura. Desta forma, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a reutilização de dispositivo intravaginal de progesterona 

(P4; multidose) na suplementação de receptoras de embriões no diestro, a fim de melhorar a 

taxa de concepção, a ressincronização e, ao mesmo tempo, reduzir a quantidade de resíduos 

descartados no meio ambiente. Para isto, foram realizados dois experimentos: no experimento 

1, foram utilizadas vacas multíparas nelore (n=396), submetidas inicialmente a um protocolo 

convencional para transferência de embrião em tempo fixo (TETF), ou seja, receberam um 

dispositivo intravaginal contendo 1,9gr de p4 (CIDR® Zoets São Paulo), de primeiro uso 

associado à aplicação intramuscular (IM) 2 mg de benzoato de estradiol no D-11. No D-4, 

todos os animais receberam 12,5mg de dinoprost trometamina, IM, em D-2 0,5 mg de 

cipionato de estradiol e 300 UI gonadotrofina coriônica equina, seguido de remoção do 

dispositivo. Em D8, as receptoras foram avaliadas por ultrassonografia com a finalidade de 

identificação do corpo lúteo (CL), ao lado de sua formação, e assim realizada a TETF. Para o 

grupo controle (T1) (n=132), os animais não receberam nenhum tipo de suplementação à base 

de progesterona. O grupo tratamento (T2) (n=137), no ato da TETF, recebeu um dispositivo 

CIDR® previamente usado, permanecendo por 12 dias. O diagnóstico de gestação (DG) para 

os dois grupos foi realizado no D30. Os resultados mostraram que não houve efeito (p=0,500) 

da suplementação com P4 na taxa de concepção (T1=37,9%; T2=39,7%) e no diâmetro do 

corpo lúteo (T1=17,5±3,4mm; T2=18,1±3,4mm; p=0,616). No experimento 2, foi realizado 

com os animais não gestantes do experimento 1. Os animais do grupo controle (G1) foram 

provenientes do resultado negativo do T1 do experimento 1 (n=69), e os animais do grupo 

tratamento (G2) procederam do grupo T2 do experimento 1 (n=74), assim, somente as 

receptoras que apresentaram CL receberam um novo embrião. O DG para o experimento 2 foi 

realizado 23 dias após a TETF2. Mediante os resultados obtidos não foi observado diferença 

na taxa de concepção (G1=22,2%; G2=35,7%; p=0,245), taxa de aproveitamento das 

receptoras (G1=75,4%; G2=70,3%; p=0,861) e diâmetro do CL (G1=17,4±3mm; 

G2=18,1±3.2mm; p=0,274). No entanto, a suplementação apenas com P4 (ressincronização) 

resultou em taxa de concepção semelhante ao protocolo convencional de TETF realizado com 

dispositivo novo (Convencional=38,8%; G1=22,2%; G2=35,7%; p=0,044). Com base nestes 

resultados, conclui-se que o uso dos implantes reutilizáveis permitiu concentrar os protocolos 

de TETF, além de reduzir o descarte de resíduos. Portanto o reuso de dispositivos torna esta 

biotecnologia da reprodução mais operacional, lucrativa e sustentável, contribuindo 

positivamente com a cadeia produtiva de bovinos de corte. 

 

Palavras-chave: embriões bovinos, manejo reprodutivo sustentável, taxa de concepção. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the reduction of the environmental impact descendant from the waste of 

agricultural activities has been bringing a great preoccupation, however studies that relate the 

reproductive management and environmental vision are rare in the literature on this subject. 

Thus, the objective of this paperwork was to evaluate the reuse of intravaginal progesterone 

devices (P4; multiple doses) in the supplementation of the recipients with right embryos in 

order to improve the rate of conception, the resynchronization and the reduce of the amount of 

waste disposed in the environment at the same time. For this purpose, two experiments were 

carried out: two nelore multiparous cows were used in the first experiment (n=396), they were 

initially submitted to a standard protocol for fixed-time embryo transfer (FTET), it means 

they received an intravaginal device containing  1.9 gr of p4 (CIDR® Zoets São Paulo) of 

first use associated to the intramuscular application of 2 mg of estradiol benzoate in the day -

11 of the experiment. In the day -4 all the animals received 12.5 mg of intramuscular 

dinoprost tromethamine,  they received  0,5 mg of estradiol cypionate and 300 UI of equine 

chorionic gonadotropin in day -2, followed by the device removal. In day -8 all the recipients 

were evaluated by ultrasonography with the purpose of identifying the corpus luteum (CL), 

the side of its formation, followed by the realization of the fixed-time embryo transfer. For the 

control group (T1) (n=132) the animals have not received any kind of progesterone 

supplementation. The treatment group (T2) (n=137) received a previously used CIDR® 

device in the act of the FTET that remained for twelve days. The pregnancy diagnosis (PD) 

for both groups was performed in the day 30. The results showed that there was no effect 

(p=0.500) of the P4 supplementation at the conception rate (T1=37.9%; T2=39.7%) and in the 

corpus luteum diameter (T1=17.5±3.4mm; T2=18.1±3.4mm; p=0.616). The experiment 2 was 

performed with the non-pregnant animals from the experiment 1. The animals from the 

control group (G1) came from the negative result of T1 of experiment 1 (n=69), and the 

animals of the treatment group (G2) proceeded from the group T2 of experiment 1 (n=74) 

therefore only the recipients that presented CL received a new embryo. The PD for the 

experiment 2 was performed 23 days after the FTET2. The results obtained showed no 

difference in the rate of conception (G1=22.2%; G2=35.7%; p=0.245), rate of recipient 

exploitation (G1=75.4%; G2=70.3%; p=0.861) and CL diameter (G1=17.4±3mm; G2 

=18.1±3.2mm; p=0.274). However, the supplementation with P4 alone (resynchronization) 

resulted in a conception rate similar to the standard protocol of FTET performed with a new 

device (Conventional=38.8%; G1=22.2%; G2=35.7%; p=0.044). Based on these results, it is 

possible to conclude that the use of reusable implants allowed concentrating the FTET 

protocols, in addition to reducing the waste disposal, accordingly the reuse of devices makes 

this reproduction biotechnology operational, profitable and sustainable, positively 

contributing to the productive chain of beef cattle.  

 

Key words: cattle embryos, conception rate, sustainable reproductive management. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O Brasil é um dos maiores fornecedores de carne do mundo, sendo responsável por 

mais de 20% das exportações mundiais de carne (ABIEC, 2018). Com a crescente exigência 

mundial, existe o desafio de aumentar a eficiência na produção de leite e de carne em áreas 

cada vez menores, por isso, o desenvolvimento das biotécnicas da reprodução é uma 

alternativa para suportar a crescente demanda na produção, Neste contexto, o emprego de 

biotécnicas, tal como a inseminação artificial em tempo-fixo (IATF) e a produção in vitro de 

embriões (PIVE) tem contribuído significativamente para este propósito. (VIANA, 2012; 

BARUSELLI, 2016).  

A técnica de embriões PIVE é eficaz para a multiplicação rápida do material genético 

feminino (GALLI et al., 2003) e as melhorias no desempenho reprodutivo das fêmeas bovinas 

causam impactos positivos sob diversos aspectos, sobretudo no aspecto socioeconômico, visto 

que a eficiência reprodutiva é o fator que, isoladamente, mais influencia a produtividade e a 

lucratividade do uso desta biotécnica (MACHADO, 2012).  

Em relação a PIVE, pouco se conhece sobre estratégias que possam diminuir a 

quantidade de receptoras necessárias para cada doadora aspirada, o intervalo entre aspiração 

folicular (OPU) e o uso de medicamentos objetivando a diminuição de geração de resíduos. 

Atualmente, devido às taxas de gestação variáveis e intervalo mínimo entre OPU, necessita-se 

de um elevado número de receptoras para proporcionar resultados satisfatórios em cada 

transferência (NOGUEIRA et al., 2013). Nos procedimentos de transferência de embriões 

empregados, caso o diagnóstico de prenhez seja realizado por ultrassonografia, é necessário 

respeitar um período médio de 30 dias para sua confirmação. Casos em que o diagnóstico de 

gestação for negativo, os animais são submetidos a um novo protocolo de ressincronização da 

ovulação. 

As mortes embrionárias iniciais em receptoras de embriões são de extrema relevância 

(BINELLIet al., 2009) e essas mortes estão sendo relacionadas com a capacidade insuficiente 

do corpo lúteo (CL) em secretar progesterona (P4) ou com a ineficiência do concepto em 

emitir sinais bioquímicos específicos que suprimem a síntese de prostaglandina (PGF2α) 

(BINELLI et al., 2001). A suplementação de P4 junto à presença de um CL ativo, no ato da 

inovulação do embrião, pode gerar maior concentração de P4, favorecendo o estabelecimento 

e a manutenção da gestação (MANN e LAMMING, 1999). Portanto, métodos que 

proporcionem o aumento dos níveis circulantes de P4 em receptoras de embriões podem 

reduzir as perdas embrionárias relacionadas à presença de CL funcionalmente insuficiente, ao 



2 
 

 

mesmo tempo, a utilização desta suplementação durante um período estratégico pode preparar 

e sincronizar a receptora para uma segunda inovulação, devido à ação inibitória da P4 nos 

picos de hormônio luteinizante (LH; WEHRMAN et al., 1997). 

Atualmente, existem três tipos de produtos que fazem a veiculação da P4 nos 

protocolos de sincronização, os implantes subcutâneos, as soluções injetáveis e os 

dispositivos intravaginais, que podem ser monodose ou multidose (reutilizáveis). Os 

dispositivos conhecidos como multiuso permitem o uso entre 3 a 4 vezes, por isso podem 

tornar mais acessível o valor unitário por protocolo (MENEGHETTI et al., 2009), além de 

contribuir com a redução no descarte de resíduos no meio rural.  

Desta forma, a reutilização destes implantes pode gerar benefícios econômicos e 

ambientais, já que contribui com o controle e destinação apropriada dos resíduos gerados no 

meio rural (MAZZA et al., 2014). Somando-se às vantagens ambientais e econômicas, existe 

a hipótese de que dispositivos com concentração reduzida de P4, bem como seu uso 

prolongado, podem proporcionar a formação de um folículo persistente e maior, resultando, 

após a ovulação, em um CL com maior capacidade na produção de progesterona (LARSON e 

BALL, 1992). 

Tornar as cadeias produtivas mais sustentáveis sob o ponto de vista econômico e 

ambiental é necessário. Em bovinos, a suplementação com P4 pode melhorar a taxa de 

prenhez e, caso a vaca não fique prenhe, pode melhorar seu processo de ressincronização para 

uma nova inovulação. Estas vantagens, associadas ao uso de dispositivos reutilizáveis no 

protocolo, podem reduzir o tempo, o custo da técnica e a geração de resíduos, resultando em 

melhoria da eficiência do processo, tornando a cadeia produtiva mais sustentável.  
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1. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar a efeito da suplementação com P4 presente nos dispositivos intravaginais 

reutilizáveis, sobre as taxas de prenhez e ressincronização de vacas Nelore.  

 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

• Verificar a taxa de gestação de vacas submetidas à suplementação com progesterona 

empregando dispositivos reutilizáveis; 

•  Avaliar a taxa de ressincronização de vacas após o tratamento com uma fonte 

reutilizável de dispositivos intravaginais de P4. 

• Comprovar se o uso prévio de dispositivos reutilizáveis de progesterona reduz o 

intervalo entre procedimentos TETF; 

• Fomentar, com base nos resultados obtidos, o uso de dispositivos reutilizáveis, 

visando à diminuição da geração de resíduos na cadeia produtiva de bovinos, 

minimizando seus impactos ambientais. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Progesterona e progestágenos 

 

A P4 é um hormônio esteróide, lipossolúvel, derivado do colesterol e presente na 

circulação sanguínea ligada à globulina, uma importante proteína transportadora (SWENSON 

e REECE, 2007). A partir do colesterol circulante, a P4 é sintetizada pelo corpo lúteo no 

ovário, na placenta e no córtex da glândula adrenal. Além dos efeitos hormonais, ela atua 

como precursora dos estrogênios, androgênios e esteroides do córtex da glândula adrenal 

(figura 1). (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 

 

Figura 1. Colesterol como precursor da biossíntese de alguns hormônios esteroides. 

 

 

A P4 está associada com o processo da ovulação, estabelecimento e manutenção da 

prenhez (LEONHARDT e EDUARDS, 2002) e atua, com frequência, em sinergismo com o 

estrógeno, exercendo várias funções no crescimento do lóbulo alveolar da glândula mamária, 

na atividade secretora da tuba uterina e das glândulas endometriais, no fornecimento de 

nutrientes para o desenvolvimento do embrião antes de sua implantação, inibindo a contração 

uterina durante a gestação e na regulação da secreção de gonadotrofinas (SWENSON e 

REECE, 2007).  

As concentrações de P4 regulam a secreção de LH, portanto, em altas concentrações 

de P4 ocorre a diminuição do pulso de LH e, nas baixas concentrações, desencadeia um 

aumento na frequência de LH (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 

Progestágenos são compostos similares à P4, sendo mais comumente encontrada 

como acetato de melengesterol (MGA) e negestomet. As formas de administração podem ser 
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por via oral (MGA), por aplicação parenteral, empregando as soluções injetáveis, por meio 

dos implantes subcutâneos (negestomet), ou através de dispositivos intravaginais. Estes 

compostos simulam uma fase luteal, bloqueando o estro, a ovulação e permitindo a regressão 

espontânea do CL e, consequentemente, na sincronização do estro, dois a quatro dias após a 

remoção do agente progestacional (RATHBONE et al., 2001). 

 

3.2. Reconhecimento materno da gestação 

 

 A expressão “reconhecimento materno da gestação” é o processo pelo qual o concepto 

sinaliza sua presença à unidade materna, prolongando a vida do CL e mantendo a gestação 

devido a uma interação bioquímica, que se estabelece entre o concepto e o tecido endometrial 

(SPENCER e BAZER, 2004). A manutenção do CL garante a produção contínua de P4 

necessária para preparar o endométrio para implantação e nutrição embrionária (BAZER et 

al., 2008).  

Durante o reconhecimento materno da gestação, as células mononucleares do 

trofoblasto do concepto secretam uma proteína denominada interferon-tau (IFN-t) entre os 

dias 10 a 25 da gestação, com produção máxima entre os dias 14 a 16 (SPENCER et al., 

2004). O IFN-t produzido liga-se em receptores específicos nas células endometriais, 

formando o fator de transcrição, que é translocado para o núcleo (BINELLI et al., 2001). Essa 

ação inibe a transcrição de receptores de estrógeno (E2) e ocitocina no lúmen endometrial, na 

superfície do epitélio glandular (SPENCER et al., 2007a), e a produção de pulsos de PGF2α, 

prevenindo, desta forma, a regressão funcional e estrutural do CL, denominada luteólise 

(SPENCER et al., 2007b). 

 O efeito antiluteolítico do IFN-t mantém a secreção de P4 que é essencial para a 

manutenção do ambiente uterino, suportando com sucesso os eventos críticos do 

desenvolvimento do concepto até o parto (SPENCER et al., 2004). Dentre os vários fatores 

que interferem na comunicação materno-fetal, destaca-se a P4, que é o principal hormônio 

que controla o processo de reconhecimento materno (MANN e LAMMING, 1999). Nas 

espécies animais, os níveis plasmáticos de P4 variam de acordo com o desenvolvimento, a 

manutenção e a regressão do CL (HAFEZ e HAFEZ, 2004). Mann e Lamming (2001) 

detectaram que o desenvolvimento embrionário é prejudicado quando existem baixos níveis 

de P4 após a concepção, então, nesta situação é reconhecido que houve pouca liberação de 

IFN-t e ocorreu transcrição de receptores de ocitocina no epitélio luminal do endométrio, 

liberando PGF2α.  
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 De acordo com Kenyonet al. (2013), um aumento na concentração de P4 durante o 

metaestro e início do diestro está associado com o estabelecimento da gestação após a 

transferência de embriões, o que sugere que a concentração de P4 tem um efeito direto sobre o 

desenvolvimento do embrião, por meio da modulação do ambiente uterino e secreção 

histotrófica. Além disso, os efeitos positivos do aumento de concentração P4 no início 

parecem ir além da fase de reconhecimento materno da gestação, através de estágios de 

adesão e placentação. Um aumento tardio após a ovulação, ou a baixa secreção de P4 durante 

a fase luteal, resulta em redução do desenvolvimento embrionário e pequena ou nenhuma 

quantidade de IFN-t no tempo crítico para o reconhecimento materno (MANN e LAMMING, 

1999). 

 

3.3. Utilização terapêutica de progesterona para a manutenção da gestação 

 

 Alguns estudos mostram uma correlação positiva entre maiores concentrações de P4 e 

melhores taxas de gestação (VASCONCELOS et al., 2001; INSKEEP, 2004; BARUSELLI et 

al., 2010). A administração exógena de P4, via intramuscular ou por dispositivo intravaginal, 

resulta em um imediato aumento da concentração circulante de P4 (BINELLIet al., 2009), 

podendo esta ser uma alternativa para maximizar o número de animais gestantes após a 

inovulação, agindo como suplemento aos animais com atividade luteal insuficiente 

(LONERGAN, 2011).  

 A administração intravaginal fornece níveis mais altos do hormônio aos tecidos locais 

e ao endométrio. Isto acontece devido ao transporte direto através do epitélio vaginal para 

circulação do útero, descrito como efeito de primeira passagem em que a P4 alcança 

diretamente o útero, sem sofrer processo de metabolização hepática previamente. Este efeito 

local substancial pode induzir a transformação secretora completa do endométrio e aumentar a 

receptividade endometrial, mesmo em níveis extraordinariamente elevados de estradiol sérico 

(PINTO, 2014). 

 

3.4. Uso prolongado da progesterona para ressincronização 

  

A P4 inibe o estro, a ovulação e altera a dinâmica folicular, atuando sobre o 

hipotálamo e regulando a liberação de hormônio liberador de gonadotrofina (GNRH) e, 

consequentemente, de LH (MIHM e AUSTIN, 2002). Assim, a administração de 

progestágenos por um período suficiente para permitir a regressão natural do CL pode induzir 
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o estro sincronizado (RATHBONE et al., 2001) e, consequentemente, o pico de LH e a 

ovulação. 

Outro fator que pode ocorrer durante o uso prolongado de P4 é a alteração do padrão 

de desenvolvimento de ondas foliculares, pois o folículo dominante de tamanho acima do 

normal (>15mm) persiste até que o tratamento seja interrompido (LARSON e BALL, 1992). 

Geralmente, a fertilidade dessa estrutura formada pode ser comprometida devido à idade do 

oócito, que se torna maduro rapidamente, perdendo sua qualidade para fecundação; por outro 

lado, esses folículos persistentes podem ser induzidos a ovular, formando um CL funcional 

normal, o qual poderá garantir a gestação após transferência de um embrião viável 

(WEHRMAN et al., 1997).  

 O uso de dispositivos reutilizáveis pode favorecer a formação de folículos dominantes 

pela sua concentração de P4 reduzida (FORTUNE e RIVERA, 1999). Dispositivos novos 

podem inibir o fator de dominância, diminuindo a formação de folículos persistentes e 

aumentando o número de ondas foliculares. Durante o período em que o dispositivo estiver 

em uso, a dominância de um dos folículos pode não existir e quando interrompido o 

tratamento, o animal poderá não apresentar sincronia do estro, sendo necessário maior tempo 

para o crescimento folicular. 

 

3.5. Vantagens do uso de implantes reutilizáveis e gestão de resíduos  

 

Segundo a estimativa do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP), o número de 

procedimentos para IATF e TETF em 2015 foi superior a 10,5 milhões (BARUSELLI, 2016). 

Contudo, se por um lado o avanço do emprego das biotecnologias da reprodução resultou em 

um aumento na eficiência da produção animal, por outro, os cuidados com a geração e destino 

dos resíduos produzidos dentro das propriedades rurais não seguiu a mesma direção.  

Considerando que, para cada procedimento, é necessário um dispositivo de P4, o 

número de resíduos gerados por essa atividade é preocupante e, somado a este fato, o destino 

final destes produtos após seu uso é a incineração, enterramento no solo, ou até mesmo 

jogados em córregos ou fundos de vale, destinos que se constituem como formas incorretas 

sob o ponto de vista ambiental (MACIEL et al., 2011). Portanto, medidas que aumentem o 

uso racional destes dispositivos ou que reduzam a quantidade de resíduos oriundos do 

emprego das biotécnicas da reprodução devem ser consideradas e estudadas.  
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Atualmente existem três tipos de produtos comerciais que fazem a veiculação da P4 

nos protocolos de sincronização, sendo estes, os implantes subcutâneos, as soluções injetáveis 

e os dispositivos intravaginais. Este último é o mais comumente comercializado no Brasil, 

apresentado como monodose (um único uso) ou multidose (reutilizáveis).   

Dentre as vantagens em relação ao reaproveitamento e utilização programada dos 

dispositivos multidose, cita-se a redução dos custos dos protocolos hormonais e a redução dos 

resíduos (ALMEIDA et al., 2006). De fato, o valor relacionado aos dispositivos de P4 tem 

grande influência no preço final do programa hormonal para sincronização do estro, portanto, 

sua maximização em usos pode reduzir o valor final do protocolo (SILVA et al., 2011) e gerar 

entre 3 a 4 vezes menos resíduos em relação aos dispositivos monodose.   

Ainda como vantagem relacionada à reutilização estratégica dos dispositivos de P4, 

sabe-se que dispositivos com doses menores de P4 (reuso) podem causar o efeito de 

ressincronia nos animais não gestantes. Desta forma, o custo deste processo de 

ressincronização será menor, pois não será necessário o uso de outros hormônios, como 

folículos estimulantes e prostaglandina, e também reduzirá o manejo empregado em relação 

aos protocolos convencionais, já que os animais não terão que retornar ao curral para serem 

submetidos a novo protocolo (MACHADO, 2012). 

Somando-se a essas vantagens, destaca-se que o intervalo entre as transferências de 

embrião e o número de receptoras poderá ser reduzido, pois no dia do diagnóstico de gestação 

referente à primeira transferência, os animais identificados com prenhez negativa e que 

apresentarem CL poderão receber um segundo embrião, reduzindo em, aproximadamente, 17 

dias o intervalo entre a primeira e a segunda transferência na mesma receptora. Assim sendo, 

o procedimento irá reduzir o número de receptoras e se tornará mais concentrado e eficiente.  

No entanto, há desvantagens inerentes à reutilização que devem ser cuidadosamente 

avaliadas, como o tempo e a mão de obra gastos com a limpeza dos dispositivos, o risco de 

ocorrência de vaginites e outras infecções do trato reprodutivo, nos casos de má higienização 

e armazenamento do dispositivo, maior ocorrência de queda do dispositivo e a necessidade de 

organização criteriosa com relação ao número de vezes que cada dispositivo foi utilizado 

(BEEFPOINT, 2017). 
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4. ARTIGO 1 
 
 

AVALIAÇÃO DO USO DE DISPOSITIVOS REUTILIZÁVEIS DE PROGESTERONA 
SOBRE A TAXA DE GESTAÇÃO E RESSINCRONIZAÇÃO DE RECEPTORAS 

NELORE  
 

(Evaluation of the Use of Reusable Progesterone Device on the Gestation Rate and 
Resynchronization of Nelore Receptors) 

 
RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a reutilização do dispositivo intravaginal de 
progesterona (P4) em receptoras de embriões no diestro, a fim de melhorar a taxa 
de concepção, causar efeito de ressincronização nos animais não gestantes em 
menor intervalo de tempo e, concomitantemente, reduzir a quantidade de resíduos. 
Foram realizados dois experimentos com vacas multíparas nelore. No experimento 
1, todos os animais foram submetidos a um protocolo convencional para 
transferência de embrião em tempo-fixo (TETF), porém, foram gerados de forma 
aleatória dois tratamentos: 1) sem suplementação (controle; n=132); 2) no momento 
da TETF receberam um dispositivo CIDR® de 2º uso durante 12 dias (TETF + P4; 
n=136). Os resultados mostraram que não houve efeito (p=0,500) da suplementação 
com P4 na taxa de concepção (T1=37,9%; T2=39,7%) e no diâmetro do corpo lúteo 
(T1=17,5±3.4mm; T2=18,1±3.4mm; p=0,616). O experimento 2 foi realizado a partir 
dos animais com diagnóstico de gestação negativo para TETF do experimento 1, 
formando dois grupos: 1) Sem suplementação durante o diestro (controle; n=69); 2) 
ressincronização dos animais que receberam o dispositivo durante 12 dias na 1ª 
TETF (P4 durante 12 dias; n=74). Não constatou-se diferença na taxa de concepção 
(G1=22,2%; G2=35,7%; p=0,245), taxa de aproveitamento das receptoras 
(G1=75,4%; G2=70,3%; p=0,861) e diâmetro do CL (G1=17,4±3mm; 
G2=18,1±3,2mm; p=0,274). No entanto, a suplementação apenas com P4 
(ressincronização) resultou em taxa de concepção semelhante ao 1º protocolo 
convencional de TETF realizado com dispositivo novo (Convencional=38,8%; 
G1=22,2%; G2=35,7%; p=0,044). Com base nestes resultados, conclui-se que o uso 
dos dispositivos reutilizáveis permitiu concentrar os protocolos de TETF, além de 
reduzir o descarte de resíduos. 

Palavras-chave: embriões bovinos, manejo reprodutivo sustentável, taxa de 
concepção. 

 
ABSTRACT 
The objective of this essay has been to evaluate the reuse of intravaginal 
progesterone devices (P4) in recipients with right embryos, in order to improve the 
rate of conception, to cause resynchronization effect in non-pregnant animals in a 
shorter period of time and, accordingly, to reduce the amount of waste. Two 
experiments were carried out with two nelore multiparous cows. In the first 
experiment, all the animals were submitted to a standard protocol for fixed-time 
embryo transfer (FTET), however two treatments have been randomly generated: 1) 
with no supplementation (control; n = 132); 2) at the time of the FTET they received a 
second-use CIDR® device for 12 days (FTET + P4; n = 136). The results showed 
that there was no effect (P = 0.500) of P4 supplementation at conception rate (T1 = 
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37.9%, T2 = 39.7%) and corpus luteum diameter (T1 = 17.5 ± 3.4mm , T2 = 18.1 ± 
3.4 mm, p = 0.616). The second experiment has been performed with the animals 
with negative diagnosis of gestation for FTET from experiment 1, creating two 
groups: 1). No supplementation during the dextral (control, n = 69); 2) 
resynchronization of the animals that received the device during 12 days at the first 
FTET (P4 for 12 days; n = 74). There has not been any difference in the conception 
rate (G1 = 22.2%, G2 = 35.7%, p = 0.245), recipients usage rate (G1 = 75.4%, G2 = 
70.3%, p = 0.861) and the CL diameter (G1 = 17.4 ± 3mm, G2 = 18.1 ± 3.2mm, p = 
0.274). However, the supplementation with only P4 (resynchronization) resulted in a 
conception rate similar to the 1st conventional FTET protocol performed with a new 
device (Conventional = 38.8%, G1 = 22.2%, G2 = 35.7%, p = 0.044). Based on these 
results, it is possible to conclude that the use of reusable devices allowed to 
concentrate the FTET protocols, in addition to reducing the waste disposal. 
 

Keywords: cattle embryos, sustainable reproductive management, conception rate. 

 

INTRODUÇÃO  

O Brasil é um dos maiores fornecedores de carne do mundo (ABIEC, 2018) e, 

com a crescente exigência mundial, existe o desafio para aumentar a eficiência na 

produção, por isso, o desenvolvimento das biotécnicas da reprodução, como a 

Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) e a Produção de Embriões In Vitro 

(PIV), é uma alternativa para suportar a crescente demanda na produção (Viana, 

2012; Baruselli, 2016).  

Em relação à PIV, pouco se conhece sobre estratégias que possam diminuir a 

quantidade de receptoras necessárias, o intervalo entre aspiração folicular (OPU) e o 

uso de medicamentos objetivando a diminuição de geração de resíduos. Atualmente, 

devido às taxas de gestação variáveis e ao intervalo mínimo entre OPU necessários, 

é preciso dispor de um elevado número de receptoras para proporcionar resultados 

satisfatórios em cada transferência (Nogueira et al., 2013).  

As mortes embrionárias iniciais em receptoras de embriões são de extrema 

relevância (Binelli et al., 2009) e essas mortes estão sendo relacionadas com a 
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capacidade insuficiente do corpo lúteo (CL) em secretar progesterona (P4) ou com a 

ineficiência do concepto em emitir sinais bioquímicos específicos que suprimem a 

síntese de prostaglandina (PGF2α) (Binelli et al., 2001). A suplementação de P4 

associada à presença de um CL ativo, no ato da inovulação do embrião, pode gerar 

maior concentração de P4, favorecendo o estabelecimento e a manutenção da 

gestação (Mann e Lamming, 2001). 

Portanto, métodos que proporcionem o aumento dos níveis circulantes de P4 

em receptoras de embriões podem reduzir as perdas embrionárias relacionadas à 

presença de CL funcionalmente insuficiente e, ao mesmo tempo, esta 

suplementação durante um período estratégico pode preparar e sincronizar a 

receptora para uma segunda inovulação, devido à ação inibitória da P4 nos picos de 

hormônio luteinizante (LH) (Wehrman et al., 1997). 

 Atualmente, existem três tipos de produtos que fazem a veiculação da P4 nos 

protocolos de sincronização: os implantes subcutâneos, as soluções injetáveis e os 

dispositivos intravaginais, que podem ser monodose ou multidose (reutilizáveis). Os 

dispositivos multidose permitem o uso entre 3 a 4 vezes, por isso podem tornar mais 

acessível o valor unitário por protocolo (Meneghetti et al., 2009), além de contribuir 

com a redução no descarte de resíduos no meio rural.  

Desta forma, a reutilização desses implantes pode gerar benefícios 

econômicos e ambientais, já que contribui com o controle e a destinação apropriada 

dos resíduos gerados no meio rural (Mazza et al., 2014). Somando-se as vantagens 

ambientais e econômicas, existe a hipótese de que dispositivos com concentração 

reduzida de P4, bem como seu uso prolongado, podem proporcionar a formação de 

um folículo persistente e maior, resultando, após a ovulação, em um CL com maior 

poder de ação (Larson e Ball, 1992). 
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A partir dessa perspectiva, faz-se necessário tornar as cadeias produtivas mais 

sustentáveis sob o ponto de vista econômico e ambiental. Em bovinos, a 

suplementação com P4 pode melhorar a taxa de prenhez e, caso a vaca não fique 

prenhe, pode melhorar seu processo de ressincronização para uma nova 

inovulação. Essas vantagens, associadas ao uso de dispositivos reutilizáveis no 

protocolo, podem reduzir o tempo, o custo da técnica e a geração de resíduos, 

resultando em melhorias da eficiência do processo, tornando a cadeia produtiva 

mais sustentável e minimizando os impactos ambientais gerados. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar a utilização estratégica do 

dispositivo intravaginal de P4, reutilizável, sobre a taxa de prenhez e 

ressincronização de vacas Nelore, e diminuir a geração de resíduos oriundos das 

biotécnicas da reprodução.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para este estudo, foram conduzidos dois experimentos na Fazenda Escola do 

Centro Universitário de Maringá - Unicesumar, estado do Paraná (23°25'S, 51º57'W 

e altitude de 550 metros), no período de janeiro a dezembro de 2017. 

Foram utilizadas 396 vacas multíparas Nelore, com escore corporal médio 

entre 2,5 a 3 (escala de 1-5) e peso médio de 400 kg. Idade entre 4 a 10 anos, com 

aproximadamente 50 dias pós-parto. Foram mantidas em pastagem de braquiária 

(Brachiaria brizantha cv MG-5), com suplementação mineral e água ad libitum, 

sendo submetidas ao manejo higiênico-sanitário adotado na propriedade.  

 

Experimento 1: Avaliação do emprego do implante reutilizável, após a transferência 

do embrião, sobre a taxa de gestação 
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Para o experimento 1, os animais foram divididos em dois tratamentos: T1: 

controle, e T2: suplementação com progesterona (CIDR®) no diestro.  

Tratamento 1 (T1): grupo controle (n=132) – no D-11, as receptoras receberam 

2,0 mg de benzoato de estradiol (BE), intramuscular, e o dispositivo intravaginal de 

P4 (CIDR®; Zoetis, São Paulo, SP) de primeiro uso; no D-4, foi aplicado análogo de 

protaglandina 12,25 mg dinoprost trometamina (Lutalyse; Zoetis, São Paulo, SP); no 

D-2, o dispositivo foi removido e foi aplicado 1,0 mg de Cipionato de Estradiol (ECP®; 

Zoetis, São Paulo, SP) e 300 UI Gonadotrofina Coriônica Equina (ECG - Novormon®;  

Zoetis, São Paulo, SP); no D0: dia estimado do estro; e no D8, foi realizada a 

inovulação.  

Tratamento 2 (T2): grupo teste (n=137) – o tratamento instituído foi semelhante 

ao T1 até o D0, porém, no dia da inovulação (D8), as vacas receberam um implante 

de P4 (CIDR®) de 2º uso, permanecendo com o dispositivo até o D19, com o objetivo 

de suplementar as concentrações de P4 (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1- Esquema em linha sobre os tratamentos 1, 2 empregados no experimento 
1 sobre suplementação com progesterona. Para os dois tratamentos: no D-11, foi 
inserido dispositivo com P4 + 2mg de B.E.; em D-4, 12,25 mg dinoprost, D-2 
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remoção do dispositivo + 0,5 mg CE + 300 UI E.C.G; D0 foi o dia estimado para o 
estro das receptoras; e em D8, realizado a TETF. Para os animais do tratamento 2, 
foi inserido um dispositivo reutilizado de p4 (2º uso), juntamente com a T.E. O 
diagnóstico de gestação foi realizado em D30.            

 

Nos dois tratamentos, o diagnóstico de gestação foi realizado no D30, ou seja, 

22º dia após a inovulação. Todas as transferências foram feitas por um único 

técnico. 

 

Experimento 2: Efeito de ressincronização de vacas empregando implante 

reutilizável. 

O experimento 2 foi realizado com as receptoras negativas ao diagnóstico de 

gestação, originadas dos tratamentos 1 e 2 do experimento 1, a fim de verificar se o 

emprego do implante reutilizável, no período entre D8 a D19, tornou essas 

receptoras aptas para uma segunda transferência (D30), fato que poderia resultar 

em diminuição do intervalo entre procedimentos de PIV, não havendo a necessidade 

de emprego de novo protocolo. 

Os tratamentos permaneceram os mesmos do Experimento 1, ou seja, as 

receptoras provenientes do tratamento 1 não gestantes (n=69) e com presença de 

CL (n=52) receberam um novo embrião no D30 e formaram o grupo 1 (G1), e as 

receptoras selecionados a partir dos animais pertencentes ao tratamento 2, 

seguindo os mesmos princípios em relação a gestação (n=74) e presença de CL 

(n=52), constituíram o grupo 2 (G2) (Figura 2). 
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Figura 2- Esquema em linha do experimento 2, sobre ressincronização das 
receptoras em relação a formações dos grupos 1, 2. Os animais integrantes do 
grupo 1 foram originados a partir do D30, após diagnóstico de animais não gestantes 
e com presença de CL do tratamento 1 do experimento 1. Da mesma forma, os 
animais formadores do grupo 2 são decorrentes dos animais não gestantes do 
tratamento 2 do experimento 1, que haviam sido suplementados por meio da 
reutilização de um dispositivo de progesterona.  

 

O diagnóstico de gestação foi realizado no D53, ou seja, 23º dia após a 2ª 

inovulação. 

A atividade ovariana das receptoras, nos dois experimentos, foi avaliada por 

ultrassonografia, utilizando-se um aparelho (Mindray DP-2500™) equipado com 

transdutor linear transretal de 7,5 MHz. As avaliações foram feitas no ato das 

inovulações dos Experimentos 1 (D8) e 2 (D30). Foram mensurados e registrados o 

diâmetro do CL e o lado em que se encontravam para ranqueamento (08,1 mm a 

14,0 mm; 14,1 mm a 17,0 mm; 17,1 mm a 20,0 mm; 20,1 mm a 28,7 mm). 

 

Produção in vitro de embriões (PIVE) 

O procedimento de aspiração folicular foi realizado utilizando-se equipamento 

de Ultrassom Aloka SSD-500r com transdutor micro convexo de 5mHz (UST 974-5), 
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adaptado a uma guia de aspiração específica para o sistema reprodutor de bovinos. 

Uma agulha 20G foi conectada a um tubo Falcon de 50 mL através de um sistema 

de aspiração (Cook VBOA 18L). A pressão de vácuo foi obtida com uma bomba 

Cook V-MAR 5000, ajustada entre 38 e 45 mmHg, com fluxo de 12 mL de 

meio/minuto. Os oócitos foram aspirados com uma solução contendo 2,0% de soro 

fetal bovino (Nutricell®), 25 UI/mL de heparina sódica (Liquemine®) e 98,0% de PBS 

(Nutricell®). 

Para inibir o desconforto do animal e os movimentos peristálticos, foi realizada 

uma anestesia epidural baixa, utilizando-se 5 mL de lidocaína a 2% e, em seguida, o 

transdutor foi inserido até o fundo de saco vaginal e com manipulação transretal, e 

os ovários foram posicionados para uma boa visualização dos folículos no ultrassom. 

Os folículos aspirados ficaram posicionados na linha de punção indicada na tela do 

ultrassom até que todos os folículos possíveis fossem aspirados em ambos os 

ovários. 

Os oócitos foram quantificados e classificados como viáveis ou inviáveis, sendo 

os viáveis aqueles com presença de cumulus e ooplasma homogêneo, e os inviáveis 

aqueles desnudos ou picnóticos, heterogêneos e com vesículas apoptóticas. 

A maturação foi realizada em TCM199 com sais de Earles, glutamina e 

NaHCO3, suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), 22 µg/mL de piruvato, 

50 µg/ mL de gentamicina, 0,5 µg de FSH/mL, 50 µg de LH/mL e 1 µg de estradiol/ 

mL, em estufa a 39°C, 5% de CO2 em ar com máxima umidade durante 22 a 24 

horas. Os oócitos foram colocados em microgotas de 90µL de meio de maturação 

coberta por óleo mineral. 

A fecundação foi realizada em 100µL de meio TALP suplementado com 10 

µg/mL de heparina, 22 µL/mL de piruvato, 50 µg/mL de gentamicina, albumina sérica 
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bovina-BSA (sem ácidos graxos), solução de PHE (2 µM de penicilina, 1 µM de 

hipotaurina e 0,25 µM de epinefrina). O sêmen de touro Wagyu foi descongelado em 

banho-maria a 35°C. Para seleção dos espermatozoides móveis e remoção de 

diluidores e plasma seminal, foi realizado centrifugação em gradiente Percoll (90 e 

45%) durante 20 minutos, e utilizou-se 1x106 espermatozoides/ mL. Os oócitos foram 

transferidos para as microgotas (20 oócitos/gota), onde permaneceram por 15 a 18 

horas, a 39°C, em atmosfera com 5% de CO2 em ar. 

Após a fertilização, os zigotos foram cultivados in vitro, no meio SOF 

suplementado com SFB, com monocamada de células da granulosa. O cultivo foi 

realizado por 15 horas pós-inseminação, em incubadora, com atmosfera gasosa 

contendo 20% CO2 em ar, com máxima umidade. 

Decorridas 48 horas, foi avaliada a taxa de clivagem e realizada a renovação 

do meio de cultivo. Nesse período, foram observados embriões com duas, quatro e 

oito células. Sete dias após a fecundação, os embriões foram avaliados e envazados 

em palhetas de 0,25 mL e, posteriormente, inovulados nas receptoras. 

 

Análise estatística 

O efeito do tratamento com progesterona sobre o diâmetro do corpo lúteo foi 

analisado pelo modelo linear generalizado, incluindo o efeito principal de grupo como 

efeito fixo e todas as demais fontes de variação como covariáveis do modelo. Na 

presença de um efeito significativo, as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey. Diferenças na taxa de concepção e na taxa de aproveitamento dos grupos 

(controle e progesterona) foram analisadas pelo modelo de regressão logística 

binária, incluindo o efeito principal do grupo como efeito fixo e demais fontes de 

variação como covariáveis. Em ambos os modelos, todos os efeitos e interações 
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possíveis foram consideradas. Para análise descritiva, os dados quantitativos estão 

apresentados como média (M) e desvio padrão (SD) e os dados qualitativos como 

porcentagem (%). Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa 

estatístico Minitab®, versão 18.1. O nível de significância para rejeitar H0 (a hipótese 

nula) foi de 5%, portanto, um nível de significância ≤0,05 foi considerado para indicar 

um efeito das variáveis categóricas e suas interações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No experimento 1, os resultados mostraram que não houve efeito (p>0,05) da 

inserção do dispositivo de progesterona reutilizável sobre a taxa de concepção dos 

animais estudados (Tabela 1).  

 

Tabela 1- Taxa de concepção de receptoras de embriões tratadas ou não com 
dispositivo de progesterona no momento da transferência de embrião. 
 

Receptoras (n) 396  

Taxa de aproveitamento % (n) 67,7 (268)  

 Grupos  
 Controle Progesterona Valor de p 

Receptoras (n) 132 136  
Taxa de concepção % (n) 37,9 (50)  39,7 (54)  0.500 

 

Vários trabalhos conduzidos com objetivos semelhantes reportaram resultados 

parecidos aos encontrados neste estudo. Lonergan (2011) testou a inserção de 

dispositivos novos de progesterona (CIDR®) em dois experimentos simultâneos. No 

primeiro, os animais foram suplementados após a IATF durante os dias 3, 5 e 6 

(n=64), e, no segundo, entre os dias 4, 5 a 8 (n=64). O autor constatou um aumento 

na concentração sérica de P4 um dia após a inserção do dispositivo e aumento na 

taxa de sobrevivência embrionária durante o período da administração em ambos os 
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grupos, contudo, após a remoção dos implantes, não foram observadas diferenças 

na taxa de sobrevivência embrionária.  

Machado et al. (2013), trabalhando com animais da raça Nelore, também não 

observaram efeito da inserção de um ou dois implantes de P4 (norgestomet) a partir 

do 12 até o 21 dias após a IATF. No mesmo sentido, Pugliesi et al. (2014) testaram o 

efeito de 150 mg de P4 injetável de longa ação após o 4º dia da IATF em dois 

grupos, tratamento (n=390) e controle (n=393), e observaram que a taxa de 

gestação não diferiu (p>0,01) entre os grupos. 

Sampaio (2013) testou o efeito da aplicação de 600 mg de P4 três dias após 

IATF, objetivando melhorar as taxas de gestação, porém, também não observou 

diferença entre os grupos. Sala et al. (2014) concluíram que a suplementação de P4 

em vacas Nelore 5 dias após a IATF, durante um período de 16 dias, não influenciou 

as taxas de gestação. Da mesma forma, Cavichiolli et al. (2016), avaliando vacas 

Nelores no pós parto, não constataram diferença na taxa de gestação após inserir 

implante de progesterona (CIDR®) durante o 7º até o 21º dia após a IATF. 

 Com relação aos valores da taxa de concepção em função do diâmetro do 

corpo lúteo no momento da transferência do embrião, também não foi observado 

efeito (P=0,945) da suplementação de progesterona (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Taxa de concepção (%) em função do diâmetro do corpo lúteo (mm) no 
momento da transferência do embrião de vacas da raça Nelore suplementadas ou 
não com progesterona. 
 

Diâmetro do corpo lúteo (mm) N 

Taxa de concepção (%) 

Grupo 

Controle Progesterona 

De 08,1 a 14,0  31 25,00 a  46,70 a  
De 14,1 a 17,0  86 36,70 a  38,46 a 
De 17,1 a 20,0 86 41,03 a  40,43 a  
De 20,1 a 28,7 65 43,33 a  37,14 a  

a,b
 Médias seguidas de mesma letra na mesma linha, não diferem entre si estatisticamente, p>0,05. 
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Considerando que a P4 é um hormônio produzido pelo CL e fundamental para 

sobrevivência e manutenção da gestação, a hipótese inicial do experimento era 

favorecer os animais com produção ineficiente de P4 por meio de um possível ajuste 

da concentração de P4 após a inserção do dispositivo, contudo, este fato não foi 

evidenciado. Todavia, Pessoa et al. (2014) associaram o diâmetro de CL à taxa de 

gestação no momento da TETF, dividindo-os em CL de grau I ≥16 mm, grau II >12 

mm <16 mm e grau III ≤12mm, e também não observaram diferença estatística entre 

os grupos avaliados.  

Por outro lado, Pugliesi et al. (2014) verificaram que os animais suplementados 

com P4 injetável, 4 dias após a IATF, e com menor diâmetro do CL, apresentaram 

diferenças na taxa de gestação, por isso, os autores postularam que o tratamento 

com P4 injetável nos animais que estavam em anestro no início do protocolo 

poderiam se beneficiar com a suplementação de P4. 

Com relação ao experimento 2, não foram observadas diferenças (p=0,861) 

nos diâmetros do CL no dia da transferência dos embriões e no dia do diagnóstico 

de gestação e nas taxas de aproveitamento e de concepção (Tabela 3), fato que 

evidencia que a suplementação de P4 no diestro não altera a ciclicidade dos animais 

que receberam embriões e não se tornaram gestantes. 

Tabela 3 - Número de receptoras não gestantes no primeiro diagnóstico de 
gestação, diâmetro do corpo lúteo no dia da transferência dos embriões e no dia do 
diagnóstico de gestação (mm), taxa de aproveitamento e taxa de concepção (%) de 
vacas Nelore suplementadas ou não com progesterona. 
 

Variáveis 
Grupos Valor de 

P Controle Progesterona 

Receptoras não gestantes no 1° DG (n) 69 74  
Diâmetro do CL no dia da TE (mm) 17,4 ± 3,0  18,1 ± 3,2  0,274 
Taxa de aproveitamento % (n) 75,4 (52)  70,3 (52)  0,861 
Diâmetro do CL no DG 16,2 ± 2,4  16,5 ± 3,2  0,747 
Taxa de concepção % (n/N) 22,2 (10/45)  35,7 (15/42)  0,245 

DG: diagnóstico de gestação; TE: transferência de embriões; CL: corpo lúteo. 
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Machado et al. (2013) relataram que a ressincronização dos animais com P4 

pode permitir, naturalmente, nos animais que não se tornaram gestantes após um 

protocolo de sincronização, a ocorrência de estros de uma maneira concentrada, 

entre os dias 17 e 24 em fêmeas cíclicas. Por outro lado, Stevenson et al. (2003) 

também não observaram diferença na ocorrência de estro, entre os dias 18 a 26 pós 

IA, quando os animais foram suplementados com P4, associada ou não ao cipionato 

de estradiol, entre os dias 13 e 20 após a IA. Sendo assim, é possível explicar a 

similaridade na taxa de aproveitamento, que é a presença de CL no momento do 

diagnóstico de gestação, das receptoras aptas no momento da segunda TETF. 

Não foi possível observar efeito da suplementação com P4 em relação ao 

diâmetro do CL no dia da transferência de embriões (p=0,274) e no dia do 

diagnóstico de gestação (p=0,747) (Tabela 3). A hipótese seria que o uso 

prolongado do implante por 13 dias, associado à P4 derivada do CL, poderia resultar 

na formação de um folículo persistente, resultando em um novo CL de maior 

diâmetro. Mion et al. (2017) verificaram correlação positiva entre o diâmetro folicular 

no momento da IATF e o volume do CL formado após a ovulação. Todavia, 

Mantovani et al. (2003) observaram que a inserção de implante de P4 no diestro 

favorece um processo de turn over folicular, e impossibilita a formação de um folículo 

persistente, devido à ação inibitória e não regulatória dos picos de LH, o que poderia 

justificar os resultados obtidos neste trabalho. 

Os resultados mostraram que, após a transferência de um embrião nos animais 

não gestantes, não houve efeito (p=0,245) da suplementação de P4 no diestro sobre 

a taxa de concepção dos animais tratados (35,7%), comparado aos animais do 

grupo controle (22,2%), apesar da expressiva diferença numérica (Tabela 3). No 

entanto, quando comparada a taxa de concepção dos animais que receberam P4 no 
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diestro com a taxa de concepção média obtida no experimento 1 (Tabela 4), 

constatamos que os animais do grupo controle apresentaram menor taxa de 

concepção (22,2%) comparados aos animais do grupo tratado com P4 (35,7%) 

(p<0,05). 

 
Tabela 4 - Taxa de aproveitamento (%) e taxa de concepção (%) de vacas da raça 

Nelore submetidas ou não à ressincronização com progesterona. 
 

a,b
 Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna, não diferem entre si estatisticamente, p>0,05. 

TETF: transferência de embrião em tempo fixo. 
 

O pressuposto inicial deste estudo era que a suplementação de P4, por meio 

da introdução de um dispositivo intravaginal (CIDR®), poderia sincronizar e 

concentrar o retorno ao cio dos animais que não ficaram gestantes, supondo que o 

CL observado no momento do diagnóstico de gestação seria compatível com a 

idade do embrião a ser transferido, o que poderia justificar os resultados obtidos 

neste trabalho.   

Machado et al. (2013) não observaram efeito na taxa de concepção do cio de 

retorno quando inseriram implantes reutilizados (Norgestomet / Crestar®), do dia 12 

até o dia 21 pós IATF. Da mesma forma, Stevenson et al. (2003) e Colazo et al. 

(2007) inseriram implante de P4, do 13º dia até o 20º dia pós IATF, e também não 

encontraram efeito sobre a taxa de concepção. Contudo, baseados nos resultados 

de taxa de concepção evidenciados neste estudo, considera-se um efeito benéfico a 

ressincronia dos animais tratados com P4 no diestro, pois os valores encontrados se 

assemelham aos atingidos no protocolo convencional para transferência de embrião 

em tempo fixo (TETF) (Tabela 4). 

Variáveis 
Taxa de aproveitamento 

% (n/N) 
Taxa de concepção 

% (n) 

TETF convencional 67,7 (268/396) 38,8 (104) a 
Ressincronização com P4 70,3 (52/74) 35,7 (15) ab 

Controle não tratado 75,4 (52/69) 22,2 (10) b 
Valor de p 0,322 0,044 
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Com base neste estudo, observa-se que os resultados encontrados são 

semelhantes àqueles obtidos com implantes de primeiro uso, desta forma, além do 

aspecto reprodutivo, as questões econômico-ambientais devem ser consideradas. A 

reutilização de dispositivos intravaginais se mostrou capaz de contribuir com a 

sustentabilidade econômica na pecuária, associada à preservação ambiental. 

Roversi (2013) menciona que, devido às áreas rurais serem menos povoadas, existe 

uma carência no serviço público de limpeza e saneamento, favorecendo o descarte 

inapropriado dos resíduos.  

O reaproveitamento de resíduos sólidos é uma alternativa eficiente para se 

alcançar a sustentabilidade ambiental no meio rural, pois prolonga sua vida útil e, ao 

mesmo tempo, reduz a poluição ambiental (Mazza et al., 2014). Roversi (2013) 

ainda afirma que é necessário investir na educação ambiental, no sentido de 

diminuir o consumo e valorizar a reutilização de resíduos sólidos no meio rural.  

Outro benefício a ser considerado é a possibilidade de concentrar os protocolos 

de TETF e gerar menor intervalo entre as transferências (42 dias), maximizando o 

uso dos animais, reduzindo o número de receptoras para os protocolos 

sincronização e favorecendo um aumento na taxa de concepção acumulada.  

Acrescido a este fato, deve-se considerar que, nos programas comerciais de 

transferência de embriões produzidos in vitro, o técnico realiza o diagnóstico de 

gestação 23 dias após a TE e, posteriormente, deve ser iniciado um novo protocolo 

de sincronização nos animais não gestantes. Todavia, com os resultados obtidos 

neste estudo, constata-se que é possível transferir um embrião nos animais não 

gestantes, com CL e que receberam P4 no diestro, e esta transferência pode 

acontecer no momento do diagnóstico de gestação, não sendo necessária a 

realização de um novo protocolo hormonal.  Assim, a modulação do ambiente 
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endócrino durante o diestro é um intervalo, no qual é possível trabalhar com o intuito 

de buscar inovações da área da biotecnologia da reprodução.  

Todos esses aspectos somados tornam o emprego da técnica de 

suplementação de P4, via reutilização em vacas em diestro, uma estratégia da 

reprodução mais operacional, lucrativa e sustentável, contribuindo positivamente 

com a cadeia produtiva de bovinos de corte. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a reutilização dos dispositivos 

intravaginais de P4 em vacas em diestro não afetou a taxa de gestação em 

receptoras de embriões Nelore. De forma semelhante, esta estratégia empregada na 

ressincronizaçao também não influenciou o diâmetro do CL, a taxa de 

aproveitamento e a taxa de concepção das receptoras. Porém, por se tratar de um 

material reutilizado e por ter permitido concentrar os protocolos de TETF, conclui-se 

que seu uso contribui com a sustentabilidade econômica e ambiental na pecuária de 

corte. 

 

NOTA INFORMATIVA 

Os protocolos das biotécnicas empregadas para coleta dos dados desta 

pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais do Centro 

Universitário de Maringá (009/2017 CEUA) / UNICESUMAR. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A reutilização dos implantes intravaginais de P4 em vacas em diestro não afetou a taxa 

de gestação em receptoras de embriões da raça Nelore e a ressincronização, utilizando estes 

implantes, também não influenciou o diâmetro do CL formado, a taxa de aproveitamento e a 

taxa de concepção das receptoras.   

Apesar de não terem sido observados dados reprodutivos superiores atribuídos aos 

implantes multiuso, usar implantes reutilizáveis demonstram os mesmos resultados técnicos 

dos implantes de primeiro uso e, além disso, permite concentrar os protocolos de TETF, 

portanto, seu uso contribui com a sustentabilidade econômica e ambiental na pecuária de 

corte. 

 

 

 

 


