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1. Introdução 

 

A produtividade em fazendas de corte está diretamente vinculada à eficiência 

reprodutiva do rebanho, que por sua vez, está associada às boas técnicas de manejo 

nutricional e sanitário e à utilização programada de biotecnologias da reprodução. De 

maneira resumida, a eficiência reprodutiva pode ser definida como a habilidade da vaca 

se tornar gestante rapidamente após o parto, com o menor número de coberturas 

possível, respeitando o período de involução uterina. Assim, para obtenção do intervalo 

entre partos (IEP) próximo a 12 meses (ótima eficiência reprodutiva), a vaca deve 

conceber até 75 (zebuínas) e 85 (taurinas) dias após o parto. 

A inseminação artificial (IA) é a biotécnica mais utilizada em todo o mundo para 

disseminar material genético superior nos rebanhos bovinos. Apesar de no Brasil essa 

biotecnologia ainda ser pouco empregada (13,7 milhões de doses de sêmen 

comercializadas, frente a 80,6 milhões de fêmeas em idade reprodutiva), o percentual de 

matrizes bovinas inseminadas aumentou consideravelmente de cerca de 5% em 2002 

para aproximadamente 10% no ano de 2012 (BARUSELLI et al., 2012), chegando a 

12% em 2015 (BARUSELLI, 2016). Com a intensificação do uso da IA, o país vem 

acelerando o avanço do melhoramento genético do rebanho pelo incremento do número 

de bezerros nascidos de touros geneticamente superiores. Assim, o uso de 

biotecnologias da reprodução, tais como a IA, possibilita incremento da quantidade 

(redução do IEP) e da qualidade (aumento no ganho genético) de bezerros nascidos no 

mesmo rebanho, proporcionando significativo aumento da produtividade e da 

rentabilidade da atividade agropecuária. 

 

2. Situação atual da reprodução programada em bovinos de corte 

 

O Brasil, um dos líderes no mercado mundial de exportação de carne bovina, 

encontra-se em lugar de destaque no desenvolvimento científico e na aplicação 

comercial de biotecnologias da reprodução. A correta utilização de biotecnologias nas 
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propriedades rurais traz como benefício o aumento da produtividade. Dentre as 

biotecnologias mais empregadas, a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) – que 

elimina a necessidade de observação de cio – merece destaque pela facilidade de 

manejo e por aumentar a eficiência reprodutiva e o ganho genético dos rebanhos. A 

IATF alcançou a marca de aproximadamente 11 milhões de procedimentos em 2016, 

que representa crescimento de 5,1% em relação ao ano anterior (Gráfico 1), segundo 

levantamento realizado com base no número de protocolos comercializados para IATF 

(informação disponibilizada pelas empresas do setor) e o número de doses de sêmen 

comercializadas (ASBIA, 2017). 

A técnica da IATF tem se consolidado no mercado de IA, chegando a 85% das 

inseminações no ano de 2016.  

 

 

Gráfico 1. Crescimento da utilização da inseminação artificial (IA), por detecção de cio 

ou em tempo fixo (IATF), em bovinos de 2002 a 2015 no Brasil. Verifica-se 

significativo aumento da utilização da IATF nesse período (Dados do Departamento de 

Reprodução Animal da FMVZ/USP). 

 

Em 2002, quando se iniciou a coleta de dados relativos às IATFs realizadas no 

Brasil pelo Departamento de Reprodução Animal da FMVZ/USP, apenas 6% das 

matrizes do rebanho nacional eram inseminadas e, consequentemente, havia limitado 

avanço genético. Em 13 anos, este percentual dobrou, passando para 12% das matrizes 
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bovinas brasileiras inseminadas, o que se deve, principalmente, ao emprego dos 

protocolos para IATF, que facilitaram a disseminação desta biotecnologia. 

Do total de vacas inseminadas com utilização dos protocolos de IATF em 2015 

(10,5 milhões de protocolos comercializados), calcula-se que foram inseminadas em 

tempo fixo 8,2 milhões de fêmeas de corte, o que representa o uso de IATF em 91% das 

matrizes de corte (BARUSELLI, 2016). O restante das fêmeas foi inseminado de forma 

convencional, por meio da detecção do estro. A utilização mais extensiva da IATF em 

rebanhos corte se justifica pela dificuldade de manejo diário para detecção de cio e pelo 

maior percentual de matrizes em anestro (BARUSELLI et al., 2004; SÁ FILHO et al., 

2013).  

Devido ao evidente potencial da IATF na melhoria da eficiência reprodutiva e 

produtividade, há um crescente incentivo de órgãos de fomento públicos e empresas 

privadas para o desenvolvimento de pesquisas para incrementar o uso da IATF, facilitar 

o manejo, otimizar os resultados e desenvolver novos fármacos, visando a constante 

melhora e disseminação desta técnica. Além dos benefícios citados para a 

produtividade, destaca-se o impacto econômico direto da IATF na cadeia de produção.  

Com base nos dados de 2015, calcula-se que a IATF movimentou no Brasil cerca 

de R$ 567 milhões. As movimentações de empresas de venda de sêmen e fármacos 

representam aproximadamente 70% desse montante, considerando-se os 10,5 milhões 

de protocolos comercializados no ano em questão com preço médio de R$ 17,00 em 

fármacos para sincronização do ciclo estral e R$ 20,00 em dose de sêmen por 

inseminação. A prestação de serviços veterinários corresponde aos demais 30% do 

faturamento, totalizando R$ 178,5 milhões, considerando-se o custo médio de mão-de-

obra de R$ 17,00 por animal sincronizado para IATF. Acredita-se que cerca de 3.500 

médicos veterinários estejam diretamente evolvidos com a prestação de serviços 

relacionados à IATF no Brasil, o que representa uma média de 3.000 protocolos feitos e 

controlados por profissional capacitado. Para realização de todos os procedimentos 

relacionados à IATF e para o controle da eficiência dessa técnica nas propriedades são 

necessários inúmeros profissionais qualificados no mercado. Além disso, esse é um 

mercado que tende a crescer cada vez mais, devido ao seu impacto positivo na 

produtividade e ao contínuo interesse pela técnica por parte dos produtores 

(BARUSELLI, 2016). 
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Por esse motivo é extremamente importante o comprometimento e a comunicação 

entre os médicos veterinários das áreas de pesquisa, empresa e campo, para que seja 

possível avançar cada vez mais o conhecimento sobre o desenvolvimento de protocolos 

para as mais variadas categorias e condições de manejo. Cada qual com suas obrigações 

principais, os pesquisadores têm o importante papel de gerar estudos bem embasados e 

corretamente conduzidos, dentro das normas éticas e científicas, gerando dados e 

informações confiáveis para a aplicação a campo. Os veterinários de campo, por sua 

vez, têm o dever de atualizar constantemente seus conhecimentos, respeitar horários e 

procedimentos pré-estabelecidos pelos estudos e comprometer-se em gerar o melhor 

resultado possível aos clientes, sempre que possível dando retorno aos agentes de 

pesquisa. Já as empresas devem comprometer-se com a excelência de seus produtos e 

dar apoio a pesquisa, ao veterinário e ao produtor. A credibilidade da técnica está 

diretamente relacionada a seu estudo e aplicação. Se não for realizada com critério e 

responsabilidade, os resultados esperados não são atingidos e com isso há um sub 

aproveitamento de seu potencial e consequente frustração pelo produtor. Portanto, é 

extremamente importante que os profissionais envolvidos tenham conhecimento 

específico dos detalhes que envolvem e influenciam a IATF e cumpram seu papel. 

Na cadeia de produção de carne e leite, estima-se que o impacto da IATF atinja 

R$ 2,6 bilhões ao ano. Em especial, nos últimos dez anos houve aumento considerável 

(100%) do emprego da IA, com impacto direto no progresso do melhoramento genético 

dos rebanhos pela intensificação da utilização de sêmen de reprodutores com elevado 

mérito genético. Verificou-se também, aumento da eficiência reprodutiva dos rebanhos, 

devido à redução do IEP médio, à concentração das gestações no início da estação de 

monta (EM) e ao maior número de fêmeas gestantes no final da EM (aumento de 8 a 

10%; SÁ FILHO, et al., 2013). Esses incrementos foram verificados em estudos que 

compararam a IATF com o sistema tradicional de produção de bezerros por monta 

natural (88% das matrizes ainda são cobertas por touros, tanto em rebanhos de corte 

como de leite). 

Parte do ganho financeiro gerado pelo emprego da IATF explica-se pelo aumento 

da quantidade de bezerros produzidos e pela qualidade genética destes produtos. 

Considerando-se que a IATF é empregada em 8,2 milhões de matrizes de corte, gerando 

aumento de 8% na produção de bezerros, há produção de 656 mil bezerros extra ao ano, 

o que representa uma renda adicional de R$ 820 milhões (considerando o preço do 

bezerro R$ 1.250,00, segundo média dos últimos meses). Além disso, é sabido que pela 
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antecipação do parto e pelo ganho genético, há um ganho médio de 20 kg no desmame 

por bezerro nascido de IATF. Assim, se for considerada uma taxa de desmama de 40% 

(40 bezerros desmamados para cada 100 vacas submetidas à IATF), seriam produzidos 

3,3 milhões de bezerros desmamados com 20 kg a mais que os bezerros convencionais, 

ou seja, um ganho extra de quase R$ 400 milhões (considerando preço do kg vivo do 

bezerro a R$ 6,00). Além disso, em bezerros provenientes de IATF verifica-se ganho 

adicional de uma arroba do desmame ao abate, totalizando mais R$ 482,2 milhões (~ 

3,2 milhões de animais abatidos x R$ 150,00 por arroba) de renda extra. Dessa forma, à 

IATF gera para a cadeia produtiva de bovinos de corte um impacto de R$ 1,7 bilhão 

produzidos a mais por ano (BARUSELLI, 2016). 

Apesar da IATF estar se consagrando como uma excelente ferramenta para 

melhorar a eficiência reprodutiva dos rebanhos, ela ainda é pouco utilizada no Brasil e a 

baixa eficiência reprodutiva do rebanho nacional ainda é fator limitante para o 

crescimento sustentável da pecuária de corte e de leite. Prova disso é que o Brasil possui 

cerca de 80,6 milhões de fêmeas em idade reprodutiva e produz apenas 55,2 milhões de 

bezerros por ano (~ 68,5% de taxa de desmame; ANUALPEC, 2015). O índice de IA de 

12% (tanto em matrizes de leite quanto de corte) reflete que o nível tecnológico do 

rebanho bovino brasileiro ainda é muito baixo.  

Sendo assim, o avanço do sistema produtivo de carne bovino nacional depende, 

dentre outros fatores, do desenvolvimento de programas de IA de fácil aplicação (baixa 

dificuldade operacional para sua execução) e de elevada eficiência. Neste contexto, 

diversos protocolos de sincronização da emergência de onda folicular e ovulação para 

IATF bem definidos já estão sendo utilizados em escala crescente pelo produtor 

brasileiro para maximizar os ganhos. Porém, é importante reforçar que outros fatores, 

tais como disponibilidade e a qualificação profissional, a nutrição e a sanidade dos 

rebanhos estão diretamente relacionados com o sucesso do uso dessas biotecnologias. 

Além disso, a disseminação desta tecnologia com credibilidade e correta aplicação para 

as demais 88% de matrizes em idade reprodutiva ainda não inseminadas no Brasil é um 

dos grandes desafios para os próximos anos.  
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2.1 Situação atual dos protocolos de sincronização da ovulação para IATF 

 

As variações dos protocolos de sincronização de emergência de onda de 

crescimento folicular e da ovulação possibilitam que tratamentos específicos sejam 

direcionados para diferentes categorias de animais, de acordo com suas particularidades, 

bem como o uso racional da mão-de-obra, promovendo um manejo eficiente tanto do 

ponto de vista reprodutivo quanto de logística na fazenda. Neste tópico, serão abordadas 

a evolução e as principais perspectivas dos programas de IATF utilizados em bovinos 

de corte no Brasil. 

 

2.1.1 Tipos de Protocolo 

 

Há basicamente dois tipos de protocolos de IATF comumente utilizados: 

protocolos a base de GnRH, que podem ou não ser associados a um dispositivo 

liberador de progesterona (P4), e protocolos a base de estrógeno (E2) e P4. A adoção de 

determinado protocolo pelos profissionais da área está relacionada com a 

disponibilidade dos hormônios em cada país, ao custo destes hormônios e a abordagem 

determinada. Protocolos nos quais se utiliza E2 são amplamente utilizados na América 

do Sul (SÁ FILHO et al., 2009) e em rebanhos de corte da Austrália, enquanto 

protocolos baseados no uso de GnRH são mais utilizados na América do Norte, Europa 

e Nova Zelândia. 

Protocolos a base de GnRH 

Os protocolos a base de GnRH foram desenvolvidos para vacas de leite em 

lactação, mas são também amplamente utilizados em gado de corte na América do 

Norte (DAY, 2015). O primeiro relato da técnica que permitiu a IA em diversos animais 

sem a necessidade da observação do estro (IATF) foi publicado por Pursley et al., 

(1995). Estes autores desenvolveram o protocolo Ovsynch, que consiste na aplicação de 

GnRH no primeiro dia de tratamento (D0; dia aleatório do ciclo estral) para induzir o 

pico de LH e a ovulação do folículo dominante (quando presente) com consequente 

emergência de uma nova onda de crescimento folicular 1,5 a 2,0 dias após o tratamento. 

Sete dias após (D7), administra-se um análogo da prostaglandina F2α (PGF) para 

induzir a regressão luteínica e um segundo tratamento com GnRH é realizado 48 horas 
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após (D9), para que ocorra um novo pico de LH e a ovulação sincronizada do novo 

folículo dominante. A IATF é realizada 16 horas após o tratamento com GnRH 

(PURSLEY; SILCOX; WILTBANK, 1998). Em gado de corte, o segundo GnRH é 

administrado no momento da IA, aproximadamente 60 horas após a aplicação da PGF, o 

que confere ao protocolo o nome de Co-Synch (GEARY et al., 2001). Uma série de 

variações destes protocolos, bem como tratamentos de pré-sincronização, foram 

posteriormente desenvolvidos visando alcançar melhores taxas de sincronização e, 

consequentemente, concepção (MOREIRA, et al., 2001; NAVANUKRAW et al., 2004; 

SOUZA et al., 2008; Ayres et al., 2013). 

Protocolos a base de P4 e E2 

Os protocolos nos quais se utiliza P4 e E2 consistem na inserção de um 

dispositivo liberador de P4 associado ao tratamento intramuscular com E2 (atualmente 

elege-se o benzoato de estradiol, BE, por sua eficiência e custo) no D0. Esse tratamento, 

em fase aleatória do ciclo estral, promove a atresia dos folículos em crescimento e induz 

a emergência de uma nova onda de crescimento folicular entre 2,5 ± 0,2 (SÁ FILHO et 

al., 2011a) e 4,3 ± 0,2 dias (BÓ et al., 1995) após o tratamento. O mecanismo pelo qual 

o E2 associado a P4 suprime o crescimento folicular parece envolver o bloqueio na 

liberação de FSH (BÓ et al., 1991; 1993; 2002; O'ROURKE et al., 2000) e de LH 

(BURKE et al., 1996), interrompendo, desta forma, o estímulo para o crescimento 

folicular inicial (pré divergência folicular) e final (pós divergência folicular), 

respectivamente. No momento da retirada do dispositivo de P4 (no D7, 8 ou 9), a 

administração de um análogo de PGF é necessária para garantir a luteólise e a redução 

dos níveis sanguíneos de P4. Nesse momento, podem ser administrados também um 

indutor de crescimento folicular (gonadotrofina coriônica equina, eCG) e um indutor de 

ovulação (para sincronização da ovulação sem necessidade de outro manejo para tal).  

O tratamento de vacas com a eCG tem se mostrado uma prática efetiva para 

aumentar o desenvolvimento folicular e a prenhez/IA em vacas de corte lactantes (SÁ 

FILHO et al, 2010a; SALES et al., 2011; PITALUGA, et al., 2013), em novilhas de 

corte (SÁ FILHO et al., 2010b). Já com relação ao indutor de ovulação, atualmente, 

preconiza-se o uso de 0,5 a 1,0 mg de cipionato de estradiol (CE) (BÓ; BARUSELLI; 

MAPLETOFT, 2013; TORRES-JÚNIOR et al., 2014), possibilitando a realização da 

IATF 48 a 56 horas após a remoção do dispositivo. Outros indutores de ovulação como 

o BE e o GnRH também podem ser utilizados, no entanto isso normalmente implica em 
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manejos extra ou horários menos apropriados para a realização da IA. Além disso, a 

elevação precoce dos níveis de E2 (aumento da duração do proestro) promovida pelo 

uso do CE no dia da remoção do dispositivo de P4 podem favorecer a fertilidade à 

IATF, conforme descrito a seguir. 

Os níveis séricos de E2 (endógeno ou exógeno) durante e o período do proestro 

exercem papel fundamental no transporte e viabilidade espermática e na modulação do 

útero para a fase luteal no diestro subsequente (HAWK, 1983; POHLER et al., 2012). 

Este primer de E2 pode ser importante para indução da síntese de receptores de P4 e 

redução da síntese de receptores de oxitocina (DAVOODI et al., 2016), evitando a 

luteólise prematura e a ocorrência de um ciclo luteal de fase curta (MANN; 

LAMMING, 2000; ROBINSON et al., 2001). Estudos prévios demonstraram que a 

suplementação com CE durante o proestro aumentou a proporção de vacas que 

demonstraram estro após a indução da luteólise (HILLEGASS et al., 2008; SÁ FILHO 

et al., 2011b) e aumentou a espessura endometrial (SOUZA et al., 2007) em relação a 

vacas que receberam apenas GnRH como estímulo ovulatório. Assim, o CE estabelece-

se como indutor de ovulação de eleição, especialmente em programas de IATF de gado 

de corte, dado seu reduzido valor, à facilidade de seu uso (redução de manejos) e ao seu 

benefício a fertilidade (prolongamento do proestro). 

 

2.1.2 Duração dos protocolos de IATF 

Protocolos com 8 ou 9 dias de permanência do dispositivo de P4 

Ao final dos protocolos de sincronização da ovulação, no dia da IATF, vacas que 

possuem folículos de maior diâmetro têm maior probabilidade de ovulação e concepção 

(SÁ FILHO et al., 2010a). Desta forma, assume-se que protocolos com maior duração, 

por exemplo, protocolos de 9 dias de P4, possuem um dia a mais de crescimento 

folicular em relação aos protocolos de 8 dias de exposição à P4 e, portanto, maiores 

folículos no dia da IATF. Por outro lado, um longo período de dominância pode 

acarretar no desenvolvimento de um oócito envelhecido, resultando em fertilidade 

reduzida (CERRI et al., 2009; LONERGAN, 2011). 

Desta forma uma série de estudos foram realizados por nosso grupo para avaliar 

o efeito da duração do tratamento com P4 na fertilidade de vacas de corte e leite. Em 

gado de corte, Barbuio et al., (2016) realizaram 3 experimentos utilizando 824 vacas 
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Nelore lactantes, com aproximadamente 30 a 45 dias pós-parto. Nos experimentos 1, 2 e 

3, as vacas foram tratadas com um dispositivo intravaginal novo contendo 1,2 g de P4 

(n = 313), um implante auricular novo contendo 3 mg de norgestomet (n = 297) ou um 

implante auricular previamente usado por 8 dias (n = 214), respectivamente. Em cada 

um dos três estudos as vacas do mesmo lote foram homogeneamente distribuídas em 

dois grupos experimentais cuja diferença era apenas o tempo de permanência do 

dispositivo ou implante (8 ou 9 dias). Não houve diferença na taxa de concepção em 

relação a permanência do dispositivo ou implante em nenhum dos estudos [Experimento 

1: 55,8% (87/156) vs. 56,1% (88/157); P = 0,96; Experimento 2: 59,6% (87/146) vs. 

62,9% (95/151); P = 0,59; e Experimento 3: 46,7% (50/107) vs. 43,0% (46/107); P > 

0,05; para 8 ou 9 dias de permanência, respectivamente]. Em outro estudo utilizando 

vacas holandesas em lactação, com produção média de 32,8 ± 0,57 kg de leite por dia e 

DEL médio de 139,8 ± 6,6, tratadas para IATF com dispositivo de P4 por 8 ou 9 dias 

também não foram encontradas diferenças significativas na taxa de prenhez 30 dias 

[28,3% (41/145) vs. 23,8% (34/143); P = 0,28] e 60 dias após a IATF [24,8% (36/145) 

vs. 21,7% (31/143); P =0,47] e na mortalidade embrionária entre 30 e 60 dias de 

gestação [12,2% (5/41) vs. 8,8% (3/34); P = 0,41]; protocolo de 8 ou 9 dias, 

respectivamente (MINGOTI, et al., 2016a). 

Protocolos com 7 ou 9 dias de permanência do dispositivo de P4 

Com objetivo de avaliar a redução do período de permanência do dispositivo de 

P4 em protocolos de IATF em vacas Nelore lactantes, Santos (2016) avaliou a eficiência 

de protocolos com 7 dias de permanência do dispositivo de P4 e inseminação realizada 

55 horas após a retirada do dispositivo e protocolos com 9 dias de permanência de P4 e 

com IATF 48 horas após a retirada. Não foram encontradas diferenças na taxa de 

expressão de estro [72,2% (260/360) vs. 74,2% (233/319); P=0,60], na taxa de ovulação 

[80,5% (87/108) vs. 88,6% (78/88); P=0,13] e na taxa de prenhez [56,2% (195/347) vs. 

54,2% (167/308); P = 0,49] nos tratamentos com 7 ou 9 dias de permanência do 

dispositivo de P4, respectivamente. 

Protocolos com 6 ou 8 dias de permanência do dispositivo de P4 

Uma nova abordagem para sincronização da ovulação, denominada J-Synch, foi 

recentemente reportada (BÓ et al., 2016). O protocolo consiste da administração de 2,0 

mg de BE no D0 associado a um dispositivo de P4 que permanece por 6 dias. No 
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momento da retirada do dispositivo (D6), administra-se PGF e após 72 horas (D9) é 

realizada a administração de GnRH concomitantemente à IATF. Este protocolo tem 

como hipótese que a redução do período de exposição à P4 pode evitar os efeitos 

adversos no crescimento do folículo dominante no final do protocolo de sincronização, 

prolongando o proestro e elevando altos níveis de E2 circulante nesse período (BÓ et 

al., 2016). 

Com objetivo de avaliar a eficiência do protocolo J-Synch (6 dias de 

permanência do dispositivo), associado a 200 UI de eCG no momento da retirada, em 

comparação ao protocolo convencional (8 dias de permanência do dispositivo) em 

novilhas Nelore e meio-sangue (Nelore x Aberdeen Angus), um novo estudo foi 

conduzido (MOTTA et al., 2016). Não foi observada diferença na taxa de prenhez entre 

os grupos J-Synch e convencional (P > 0,05), respectivamente [Nelore = 47,1 (48/102) 

vs. 48,6% (53/109); Meio-Sangue = 55,0 (159/289) vs. 55,4 (158/285); P > 0,05]. 

Um resumo dos trabalhos relacionados ao tempo de permanência do dispositivo 

de P4 em protocolos de IATF aqui mencionados encontra-se na Tabela 1. 

 

2.1.3 Número de manejos nos protocolos de IATF 

Protocolos com 3 ou 4 manejos 

A inclusão de um manejo adicional nos protocolos de IATF é decorrente da 

proposta de que a administração da PGF dois dias antes da retirada do dispositivo de P4 

induz luteólise antecipadamente e reduz os níveis circulantes de P4 em animais cíclicos. 

O objetivo desse tratamento é aumentar a pulsatilidade de LH e o crescimento final do 

folículo dominante (MANTOVANI et al., 2010). Nesse contexto, Meneghetti et al., 

(2009) demostraram aumento na taxa de concepção de vacas Nelore lactantes que 

apresentavam CL no D0 do protocolo de IATF quando a aplicação da PGF foi realizada 

dois dias antes da retirada do dispositivo de P4 [D7; 50,3% (86/171)] em relação a 

administração convencional de PGF no momento da retirada do dispositivo [D9; 36,1% 

(56/155); P < 0,05]. Entretanto, a taxa de concepção de vacas que não possuíam CL no 

início do tratamento não diferiu após o tratamento com PGF no D7 ou no D9 [47,3% 

(285/603) vs. 48,4% (195/403); P > 0,05].  

Uma alternativa para reduzir a concentração sérica de P4 durante o protocolo de 

IATF sem, no entanto, aumentar a quantidade de manejos necessários, é a utilização de 
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um tratamento adicional de PGF no D0 (CARVALHO et al., 2008). Com a indução da 

luteólise no início do protocolo e consequente redução dos níveis sanguíneos de P4, há 

aumento da pulsatilidade de LH, estimulando o crescimento do folículo dominante. De 

fato, em experimento conduzido por Carvalhaes et al., (2016) em vacas Nelore 

lactantes, semelhante taxa de concepção à IATF foi observada quando realizou-se 

administração de PGF no D0 e D9 do protocolo [3 manejos; 57,1% (84/147)], em 

relação a aplicação única de PGF no D7 [4 manejos; 65% (92/142); P=0,18]. Resultados 

semelhantes foram verificados em novilhas Girolando com CL ao início do protocolo de 

IATF, não havendo diferença na taxa de concepção quando tratadas com PGF no D0 e 

D9 do protocolo [3 manejos; 40,3% (92/228)] ou apenas no D7 [4 manejos; 42,1% 

(94/223); P > 0,05; MENDANHA et al., 2012]. 

Em estudos mais recentes Mingoti et al., (2016b) tiveram como objetivo 

comparar a eficiência de protocolos com diferentes períodos de permanência do 

dispositivo de P4 e momentos da administração da PGF. Em um deles, 1.941 vacas 

Nelore lactantes foram submetidas ao protocolo de IATF de 3 manejos (8 dias de 

permanência do dispositivo de P4 e PGF na retirada do dispositivo) ou 4 manejos (9 

dias de permanência do dispositivo de P4 e PGF dois dias antes da retirada do 

dispositivo). Não houve diferença na taxa de prenhez a IATF, sendo 53,4% (518/971) 

vs. 53,9% (523/970; P=0,71) para fêmeas submetidas ao protocolo de 3 ou 4 manejos, 

respectivamente. 

Em novilhas meio-sangue (Nelore vs. Aberdeen Angus) também não foram 

observadas diferenças do número de manejos (3 manejos com PGF no D0 e D8 vs. 4 

manejos com PGF somente no D7) sobre a taxa de prenhez [57,3% (110/192) vs. 57,1% 

(100/175), respectivamente; P=0,93; Colli et al., 2016]. Da mesma forma, não houve 

efeito da presença de CL no início do tratamento (P=0,63) em nenhum dos protocolos 

utilizados [3 manejos*ComCL = 56,4% (44/78) vs. 4 manejos*ComCL = 61,0% 

(47/77); 3 manejos*SemCL = 57,9% (66/114) vs. 4 manejos*SemCL = 54,1% (53/98); 

Interação presença de CL* número de manejos, P=0,45]. 

 Os dados apresentados acima referentes a protocolos de 3 e 4 manejos com uma 

ou duas administrações de PGF estão resumidos na tabela 2. 
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Tabela 2. Eficiência do protocol de IATF com diferentes tempos de permanência da fonte de progesterona ou progestágeno (P4) em diferentes categoria 

animal. 

Referência Fonte P4/progestágeno N Categoria Permanência 

do dispositivo 

Taxa de prenhez P Value 

Barbuio et al., 

(2016) 
FertilCare 1200® Novo 313 Vacas Nelore Lactante 8 vs. 9 55.8% (87/156) vs. 56.1% (88/157) 0.96 

Barbuio et al., 

(2016) 
Crestar® Novo 297 Vacas Nelore Lactante 8 vs. 9 59.6% (87/146) vs. 62.9% (95/151) 0.59 

Barbuio et al., 

(2016) 
Crestar® usado 1x 214 Vacas Nelore Lactante 8 vs. 9 46.7% (50/107) vs. 43.0% (46/107) >0.05 

Mingoti et al., 

(2016) 
Sincrogest® Novo 288 

Vacas Holandesas em 

Lactação 
8 vs. 9 28.3% (41/145) vs. 23.8% (34/143) 0.28 

Santos (2016) CIDR® Novo 655 Vacas Nelore Lactante 7 vs. 9 56.2% (195/347) vs. 54.2% (167/308) 0.49 

Motta et al., (2016) 
FertilCare 1200® Usado 

2x 
211 Novilhas Nelore 6 vs. 8 47.1 (48/102) vs. 48.6% (53/109) >0.05 

Motta et al., (2016) 
FertilCare 1200® Usado 

2x 
574 

Novilhas Nelore vs. 

Angus 
6 vs. 8 55.0% (159/289) vs. 55.4% (158/285) >0.05 

Elliff et al., (2017)* Primer® 505 
Vacas Holandesas em 

Lactação 
7 vs. 8 27% (68/255) vs. 25% (64/250) 0.72 

*enviado para publicação – SBTE 2017: Foi observado taxa de prenhez similar (P = 0,55) entre os grupos tratados com dispositivo de 1g de P4 mantido por 7 

dias (28%; 35/129) ou 8 dias (24%; 31/130) ou contendo 0,5g de P4 mantido por 7 dias (26%; 33/126) ou 8 dias (27%; 33/120). 
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3. Desafios da reprodução programada em bovinos de corte 

3.1. Redução da idade à primeira concepção 

O rebanho brasileiro de novilhas com idade entre 12 e 23 meses é de 24.176.574 

milhões de cabeças (ANUALPEC, 2015), este número representa 12,2% do rebanho 

efetivo nacional. A busca pela redução da idade ao primeiro parto, ou seja, a seleção de 

fêmeas com capacidade de iniciar sua vida produtiva precocemente, faz parte dos 

requisitos para que o rebanho de corte se torne cada dia mais produtivo, incrementando 

o retorno financeiro das propriedades brasileiras. Novilhas oriundas de fazendas onde é 

feita a seleção por produção possuem genética superior, porém, na maioria das 

propriedades essa categoria não é acasalada precocemente. Nessas fazendas, 

normalmente verifica-se alta porcentagem de novilhas pré-púberes no início da estação 

de acasalamento, levando a reduzida eficiência reprodutiva dessa categoria (CLARO 

JÚNIOR et al., 2010). 

O principal objetivo do manejo reprodutivo de novilhas em fazendas comerciais 

de cria e recria é a obtenção de fêmeas gestantes para realização da reposição do 

rebanho. Com a redução da idade ao primeiro parto de 36 para 24 meses, o que se 

consegue adiantando o início da estação reprodutiva de 24 para 14 meses, é possível que 

a fêmea produza um bezerro a mais ao longo da sua vida produtiva (Figura 1). 

 

Figura 1. Comparação entre os dois diferentes manejos de recria de fêmeas bovinas. 

Modelo tradicional (24 meses): novilhas entram em estação de monta com média de 24 

meses de idade. Modelo precoce (14 meses): novilhas entram em estação de monta com 

média de 14 meses de idade. 

 

Em um recente estudo conduzido por Freitas et al. (2014) com novilhas Nelore de 

14 meses de idade, observou-se efeito de diversos indicadores de desenvolvimento 
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corporal sobre o resultado da IATF. Novilhas que possuíam maior ECC, peso, idade, 

gordura subcutânea e porcentagem de costela (relação entre o tamanho da costela e 

altura do animal) obtiveram melhores taxas de prenhez a IATF (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Taxa de prenhez à IATF de novilhas da raça Nelore com média de 14 meses 

de idade, de acordo com alguns indicadores de desenvolvimento corporal. Adaptado de 

Freitas et al., 2014. 

Variável Número de Novilhas Taxa de Prenhez Valor de P 

Idade    

>13 meses 391 40,9% 
0,01 

≤13 meses 259 27,8% 

Peso    

> 248 kg 394 39,8% 
0,001 

≤248 kg 255 29,4% 

ECC    

>3,00 249 45,4% 
<0,001 

≤3,00 400 29,5% 

Gordura Subcutânea    

>2,47 mm 378 44,4% 
<0,001 

≤2,47 mm 265 23,4% 

Porcentagem de Costela    

>44,0% 358 41,9% 
<0,001 

≤44,0% 285 27,0% 

 

Os resultados acima expostos evidenciam a necessidade de que haja bom 

desenvolvimento corporal das novilhas submetidas à estação reprodutiva, o que só pode 

ser atingido com adequada nutrição (modelo de estratégia nutricional apresentado na 

figura 2), aliada à genética para precocidade sexual. Desde que atingidos estes 

requisitos, a antecipação da concepção das novilhas pode ser realizada com sucesso. 
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Figura 2. Modelo de estratégia nutricional para possibilitar a IATF de novilhas aos 14 

meses de idade. Custo do Creep feeding: ingestão = 150g por dia por bezerra (por 180 

dias) = 27kg por bezerra (R$ 3,20/kg); Custo = R$ 86,4 por bezerra. Custo 

suplementação proteica/energética: ingestão = 300g por dia por novilha (por 210 dias) = 

63 kg por novilha (R$ 2,67/kg); Custo: R$ 168,21 por novilha (valores levantados em 

maio/2016).  

 

A redução da idade à primeira concepção permite o aumento do número de 

fêmeas em reprodução sem a necessidade de aumento da área da propriedade. A área 

destinada à recria das novilhas passa a ser utilizada pelas vacas em reprodução. Levando 

em consideração uma propriedade com 1000 matrizes em reprodução, com taxa de 

lotação de 1,0 unidade animal por hectare (UA/ha; 1 UA = 450 kg de peso vivo), taxa 

de desmame de 70% (350 bezerros e 350 bezerras por ano) e idade à primeira 

concepção de 36 meses, é necessário uma área de 2.140 ha. Com a redução da idade à 

primeira concepção de 36 para 14 meses a área de recria destinada às fêmeas de 24 a 48 

meses passa a ser utilizada por vacas em reprodução. Com isso, ocorre aumento de 525 

ha para as fêmeas em reprodução (245 ha anteriormente destinado às novilhas de 12 

meses e 280 ha anteriormente destinado às novilhas de 24 meses), incorporando 433 

vacas e 303 bezerros ao rebanho, o que resultará no aumento em 43% na produção de 

bezerros na propriedade. 

Portanto, uma vez estabelecido adequado manejo nutricional, que propicie o 

desenvolvimento apropriado das novilhas até o início da EM, a IATF pode ser usada 
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como ferramenta para adiantar a idade à primeira cobertura com relativo sucesso, 

resultando em diminuição da idade ao primeiro parto de 3 a 4 anos para 2 anos de idade. 

Este manejo possibilita a redução do intervalo entre gerações, acelerando também o 

ganho genético do rebanho. Além disso, com adequado manejo nutricional, não há 

comprometimento da “reconcepção”, quando a novilha precoce se torna primípara. 

Nesse contexto, em estudo recente, primíparas com idade ao primeiro parto de 24 ou 36 

meses tiveram semelhante eficiência reprodutiva (Gráfico 2; GUERREIRO et al., 2015). 

 

Gráfico 2. Taxa de prenhez à 1ª IATF [PRIM24 (61/115), PRIM36 (258/475) e 

SECUND48 (248/438)], 2ª IATF [ressincronização; PRIM24 (21/54), PRIM36 (90/217) 

e SECUND48 (88/190)] e acumulada [1ª IATF + 2ª IATF; PRIM24 (82/115), PRIM36 

(348/475) e SECUND48 (343/438) de primíparas com 2 (PRIM24) e 3 (PRIM36) anos 

de idade e secundíparas (SECUND48) com 4 anos de idade. Adaptado de Guerreiro et 

al., 2015. 

 

3.2. Programas de ressincronização da ovulação e manejo programado 

3.2.1. Rebanhos de corte 

A ressincronização se refere à sincronização do estro e da ovulação de uma fêmea 

que foi previamente inseminada após a observação de cio ou após a IATF. O objetivo da 

técnica é eliminar a necessidade de observação de cio, maximizar o uso de touros 

geneticamente superiores e de touros utilizados para o cruzamento industrial, diminuir o 

número de touros para repasse e melhorar a eficiência reprodutiva dos rebanhos. Como 

consequência, é possível reduzir o intervalo entre inseminações e antecipar a concepção 
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no período pós-parto, reduzindo o IEP e aumentando o número de produtos oriundos de 

IA que podem determinar maior valor agregado ao produto.  

A ressincronização em fêmeas de corte no Brasil tem sido realizada em dois 

momentos distintos: 1) início da ressincronização no dia do diagnóstico de gestação (28 

a 32 dias após a primeira IATF (ressincronização tradicional); e 2) início da 

ressincronização em todas as fêmeas 22 dias após a primeira IATF, antes do diagnóstico 

de gestação (ressincronização precoce; Figura 3).  

 

Figura 3. Desenho esquemático dos manejos para a ressincronização de fêmeas de corte 

para IATF: 1) Ressincronização tradicional = início da ressincronização no dia do 

diagnóstico de gestação (28 a 32 dias após a primeira IATF), apenas nos animais não 

gestantes; e 2) Ressincronização precoce = início da ressincronização, em todos os 

animais submetidos à primeira IATF, 22 dias após a IATF. Protocolo IATF = protocolo 

de sincronização da ovulação; IATF = inseminação artificial em tempo fixo; US = 

diagnóstico de gestação por ultrassonografia. 

 

 

A escolha do momento para início do protocolo de ressincronização é dependente 

do manejo da propriedade, dos lotes da fazenda, dos custos envolvidos e da mão de obra 

disponível (disponibilidade do veterinário para realização da ultrassonografia e dos 

funcionários da fazenda para o manejo dos animais). A ressincronização precoce, 

iniciada 22 dias após a IATF prévia, proporciona antecipação em oito dias na realização 

da 2a IATF quando comparada a ressincronização tradicional, realizada no dia do 

diagnóstico de gestação (com 30 dias após a IATF prévia). Assim, a ressincronização 

precoce pode ser indicada para evitar atrasos na concepção no início da EM (manter os 
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partos das matrizes no início da estação de parição) e em lotes de fêmeas que entraram 

tardiamente na estação de monta (possibilitando um serviço a mais antes do final da 

EM). Ainda, a ressincronização de fêmeas vazias no final da estação reprodutiva 

diminuí o número de animas não gestantes e, consequentemente, o descarte por este 

motivo.  

A adoção desse manejo também pode ser de grande interesse em fazendas onde se 

precificam bezerros por quilo de peso vivo, pois proporciona o nascimento precoce dos 

bezerros na estação de parição, com desmama de bezerros mais pesados e 

comercialização em momentos de maior valor. O protocolo para ressincronização antes 

do diagnóstico de gestação, no entanto, implica em tratamento inicial (D0) em 100% 

dos animais do lote (gestantes e não gestantes) previamente inseminados em tempo fixo. 

Ainda, com esse tipo de manejo, a realização da ultrassonografia para diagnóstico de 

gestação, que é realizada junto com a retirada de dispositivos, passa a ter data fixa e não 

flexível, exigindo maior organização e disponibilidade do médico veterinário. 

Os programas de ressincronização tradicional, que têm início no momento do 

diagnóstico de gestação, apresentam maior flexibilidade. O início do protocolo pode 

variar do dia 28 ao 32 após a primeira IATF, de acordo com a rotina e disponibilidade 

do veterinário e do pessoal na propriedade. Além disso, o tratamento somente é 

realizado nas fêmeas não gestantes, o que reduz os custos com tratamento. Como 

desvantagem ocorre aumento do intervalo entre inseminações (aproximadamente 40 

dias vs. 32 na ressincronização precoce). 

Diante da crescente utilização dos programas de ressincronização nas 

propriedades e da demanda para otimizar ainda mais o manejo reprodutivo, introduziu-

se uma segunda ressincronização (3 IATFs; Figura 4). O manejo reprodutivo com duas 

ressincronizações (3 IATFs consecutivas), também pode ser realizado utilizando a 

ressincronização antes ou após o diagnóstico de gestação. Quando se utiliza a 

ressincronização precoce (22 dias após a prévia IATF), com três IATFs consecutivas é 

possível obter cerca de 87,4% de taxa de prenhez ao final do programa reprodutivo em 

apenas 64 dias de EM e sem utilização de touros para repasse (100% IATF; Gráfico 3; 

CREPALDI et al., 2014). 
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Figura 4. Desenho esquemático de 5 tipos de manejo reprodutivo durante a estação de 

monta de bovino de corte: 1) Programa de IATF com repasse de touro: uma IATF e 

monta natural (90 dias de estação de monta); 2) Programa de IATF com 1 

ressincronização tradicional e repasse: duas IATFs (ressincronização 32 dias após IATF 

prévia – após diagnóstico de gestação) e monta natural (90 dias de estação de monta); 3) 

Programa de IATF com 1 ressincronização precoce e repasse: duas IATFs 

(ressincronização 22 dias após IATF prévia – antes do diagnóstico de gestação) e monta 

natural (90 dias de estação de monta); 4) Programa de IATF com 2 ressincronizações 

tradicionais: três IATFs (duas ressincronizações 32 dias após IATF prévia – após 

diagnóstico de gestação - 84 dias de estação de monta); 5) Programa de IATF com 2 

ressincronizações precoces: três IATFs (duas ressincronizações 22 dias após IATF 

prévia – após diagnóstico de gestação - 64 dias de estação de monta). Protocolo IATF = 

protocolo de sincronização da ovulação; IATF = inseminação artificial em tempo fixo; 

US = diagnóstico de gestação. 
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Gráfico 3. Taxa de prenhez em vacas de corte Bos indicus após programa de 

ressincronização com início 22 dias após IATF prévia. 1 IATF + monta natural, n= 755; 

2 IATF + monta natural, n = 300; 3 IATF, n = 450. Adaptado de Crepaldi et al. (2014). 

 

Outra grande vantagem do emprego dos programas de ressincronização é o 

planejamento da EM dos anos subsequentes (Ex: EM de 90 dias com início em 

novembro e término em janeiro). Devido ao curto intervalo entre inseminações (32 a 42 

dias), as vacas paridas nos dois primeiros meses de parição (ex.: agosto e setembro) são 

capazes de receber 3 IATFs em uma EM subsequente de 90 dias, com aproximadamente 

87,5% de taxa de gestação ao final da estação de monta (Tabela 4). Além disso, as vacas 

paridas no terceiro mês (ex.: outubro/novembro, parição dentro da EM) ainda estarão 

aptas para receberem 2 IATFs na mesma EM (ex.: novembro a dezembro), atingindo 

cerca de 75% de concepção ao final da estação de 90 dias (Tabela 4). 

Assim, considerando-se que é possível iniciar o tratamento para sincronização 

com 30 dias pós-parto, 50% das vacas paridas no terceiro mês de parição (ex.: outubro –

animais que recebem apenas 2 IATFs) têm antecipação da parição para o segundo mês 

de parição (ex.: setembro), viabilizando a utilização nesses animais de 3 IATFs na EM 

seguinte. Por outro lado, as fêmeas paridas nos dois primeiros meses da estação de 

parição (agosto e setembro) que concebem apenas na terceira IATF (janeiro) atrasarão a 

parição na EM seguinte e receberão apenas 2 IATFs. Dessa forma, após 4 a 5 anos de 

utilização dos manejos de ressincronização durante a EM, espera-se que a distribuição 

dos partos na propriedade seja 49% no primeiro mês de parição, 34% no segundo mês 

de parição e 17% no terceiro mês de parição (Tabela 4). Portanto, 83% das fêmeas 

receberão 3 IATFs com 87,5% de prenhez e 17% das fêmeas receberão 2 IATFs com 
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75% de prenhez, resultando em 85,4% de taxa de prenhez do rebanho ao final da 

estação de monta de 90 dias (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Distribuição dos partos e eficiência reprodutiva em rebanhos bovinos nos 

quais são utilizados programas de ressincronização (100% de IATF) em 90 dias de 

estação de monta (EM). 

 

Visando reduzir ainda mais o intervalo entre inseminações, esforços tem sido 

empregados para possibilitar o início do protocolo de ressincronização ainda mais 

precocemente (super precoce), no diestro subsequente a IATF (13 a 14 dias após a 

IATF; VIEIRA, et al., 2014). Para que seja possível a utilização deste modelo, o 

diagnóstico dos animais não gestantes deve ser realizado através da avaliação da 

vascularização do CL, utilizando-se o ultrassom com função color-Doppler. Assim 

como na ressincronização precoce, todas as fêmeas devem iniciar o tratamento de 

ressincronização, porém, apenas aquelas diagnosticadas como vazias (CL com baixo 

fluxo sanguíneo) recebem a segunda inseminação, resultando intervalo entre 

inseminações ainda mais curto (Figura 5). 

  

Mês de parição Distribuição dos 

partos 
Número de IATFs 

na EM 
Taxa de prenhez 

Agosto 49% 3 87,5 

Setembro 34% 3 87,5 

Outubro 17% 2 75,0 

TOTAL 100%  85,4 
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Figura 5. Desenho esquemático dos 3 tipos de manejos para a ressincronização de 

fêmeas de corte para IATF: Ressincronização tradicional = início da ressincronização 

no dia do diagnóstico de gestação (28 a 32 dias após a primeira IATF), apenas nos 

animais não gestantes; Ressincronização precoce = início da ressincronização, em todos 

os animais submetidos à primeira IATF, 22 dias após a IATF; e Ressincronização super 

precoce = início da ressincronização, em todos os animais submetidos à primeira IATF, 

14 dias após a IATF e diagnóstico de gestação pela vascularização do CL. Protocolo 

IATF = protocolo de sincronização da ovulação; IATF = inseminação artificial em 

tempo fixo; US = diagnóstico de gestação por ultrassonografia. 

 

Nesses estudos, verificou-se que a aplicação de 2 mg BE no início do protocolo de 

ressincronização (13 a 14 dias após prévia IA) induziu luteólise em parte dos animais 

tratados e reduziu a taxa de concepção (VIEIRA et al., 2014), fato que não ocorre em 

vacas ressincronizadas precocemente (22 dias após a IATF; SÁ FILHO et al., 2014). 

Esses resultados estão em conformidade com estudos anteriores que demonstraram 

redução da habilidade do CL em produzir P4 em fêmeas tratadas com BE no meio do 

ciclo estral (EL-ZARKOUNY & STEVENSON, 2004; MUNRO & MOORE, 1985). 

Isso pode estar relacionado ao fato de o aumento de E2 estar vinculado a indução da 

liberação de PGF (THATCHER et al., 1986; ARAUJO et al., 2009). 

Dentro deste contexto, os programas de ressincronização super precoce 

passaram a ser realizados sem o uso de estradiol no início do tratamento, utilizando-se 

somente 100 mg de P4 injetável (Afisterone®, Hertape Calier) no momento da inserção 

de dispositivo de P4 (14 após a IATF) para induzir a emergência de uma nova onda de 

crescimento folicular. Rezende et al., (2016) verificaram que a nova onda de 

crescimento folicular teve início 3,0 ± 0,7 dias após o tratamento com 100 mg de P4 
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i.m. em vacas Nelore. Em seguida, Penteado et al., (2016) compararam a 

ressincronização precoce (22 dias) com a super precoce (14 dias) em 244 vacas Nelore 

lactantes. Neste estudo todas as fêmeas receberam a primeira IATF (Dia 0) e foram 

distribuídas em dois programas de ressincronização: super precoce (ECC = 3,0; n = 

118) e precoce (ECC = 3,0; n = 126). As vacas que receberam ressincronização super 

precoce foram tratadas 14 dias após IATF (D14) com dispositivo de P4 associado a 100 

mg de P4 i.m. (Afisterone®, HertapeCalier). No D22 foi realizado o diagnóstico de 

gestação pelo fluxo sanguíneo do CL, utilizando-se ultrassonografia com modo Collor 

Doppler (Mindray M5Vet, DPS São Paulo). As vacas que possuíam CL com fluxo 

sanguíneo baixo ou ausente foram consideradas não gestantes e seguiram no protocolo 

para IATF [remoção do dispositivo de P4 e administração de 0,530 mg de cloprostenol 

sódico (PGF), 1 mg de CE e 300 UI de eCG i.m.; IATF 48 horas após (D24)]. As vacas 

gestantes passaram por remoção do dispositivo de P4 sem tratamento adicional. As 

vacas que recebeu a ressincronização precoce foram tratadas no D22 com dispositivo de 

P4 associado a 2 mg de BE i.m.. No D30 o dispositivo foi removido e foi realizado o 

diagnóstico de gestação por ultrassonografia convencional (modo B; Mindray, M5VET, 

China). As vacas não gestantes foram tratadas conforme descrito para o grupo super 

precoce, com IATF no D32. Os resultados obtidos em vacas ressincronizadas super 

precoce e precocemente foram, respectivamente: taxa de concepção à primeira IATF 

53% vs. 48% (P=0,57), taxa de concepção à ressincronização 51% vs. 56% (P=0,37) e 

taxa de prenhez acumulada após a ressincronização [75% (89/118) em 24 dias de 

estação de monta e 77% (97/126) em 32 dias de estação de monta; P = 0,77]. Além de 

manter semelhante taxa de concepção à IATF e reduzir o intervalo entre inseminações, a 

ressincronização super precoce aumenta consideravelmente a taxa de serviço a cada 21 

dias (de 66% para 87,5%) em relação à ressincronização precoce, como demonstrado na 

figura 6. 
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Figura 6. Taxa de serviço (TS) nos diferentes modelos de ressincronização. 

Ressincronização super precoce (14 dias após IATF prévia, com intervalo entre IATFs 

de 24 dias) com TS = 87,5%; Ressincronização precoce (22 dias após IATF prévia, com 

intervalo entre IATFs de 32 dias) com TS = 66%; Ressincronização após o diagnóstico 

de gestação, 30 dias após IATF prévia e com intervalo entre IATFs de 40 dias) com. TS 

= 52,5%; Modelo ideal considerando retorno ao estro a cada 21 dias com TS = 100%.  

 

A escolha de qual modelo de ressincronização utilizar depende do sistema de 

produção, do manejo de pastos e lotes na fazenda, da disponibilidade de mão de obra 

tanto do médico veterinário para realização do diagnóstico de gestação, quanto dos 

funcionários da fazenda para o manejo dos animais. Nas figuras 4 e 5 são apresentados 

os desenhos esquemáticos dos diferentes métodos de ressincronização seguida ou não 

de monta natural que podem ser utilizados em programas reprodutivos de gado de corte 

no Brasil. 

 

3.3. Aumento da produtividade por área 

 

Diante do panorama exposto nesta revisão, pode-se observar que o grande gargalo 

da pecuária brasileira é o reduzido número de propriedades que implementam 

tecnologia para aumentar a produtividade da cadeia de carne. A baixa eficiência 

reprodutiva do rebanho brasileiro ainda é fator limitante para o crescimento sustentável 

da pecuária. Conforme exposto previamente, o Brasil produz apenas 55,2 milhões de 

bezerros por ano, apesar de possuir 80,6 milhões de fêmeas em idade reprodutiva (~ 

68,5% de taxa de desmame; ANUALPEC 2015). Além disso, apenas 12% das matrizes 

TS	21d	=	(21/35)	=	52,5%		
(ressincronização	tradicional)	

0	 21	 42	 63	 84	
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são inseminadas artificialmente, demonstrando nossa ineficiência reprodutiva. Ainda, 

diversos estudos apontam baixa produtividade por hectare da pecuária brasileira de 

corte (59 kg de carne por hectare/ano; LIMA-FILHO et al., 2014). Para aumentar a 

eficiência dos sistemas de produção de corte no Brasil é indispensável a busca pelo 

incremento da produção por hectare, tornando a pecuária mais competitiva perante 

outras atividades agropecuárias. 

Em gado de corte o aumento da eficiência reprodutiva acarreta maior taxa de 

desmama e, caso esteja associado ao melhoramento genético, resulta em aumento do 

peso ao desmame, levando a maior produtividade (kg bezerro/ha) e faturamento (R$/ha) 

por hectare. Nas tabelas 5 e 6 está demonstrado o impacto do aumento da taxa de 

desmama e do peso do bezerro desmamado na produção de kg de bezerros/ha e no 

faturamento/ha do sistema de produção. 

 

Tabela 5. Efeito da taxa de desmame e do peso do bezerro ao desmame na produção de 

quilogramas (kg) de bezerros por hectare (ha). Base de cálculos: 1 UA (450kg)/ ha (1 

vaca/ ha e 0,17-0,22 bezerros/ha); 30 kg de peso vivo ao nascimento; Desmame aos 7 

meses de idade. 

 

 

Tabela 6. Efeito da taxa de desmame e do peso do bezerro ao desmame no faturamento 

(R$) por hectare (ha). Base de cálculos: 1 UA (450 kg)/ha (1 vaca/ha e 0,17-0,22 

bezerros/ha); 30 kg de peso vivo ao nascimento; Desmame aos 7 meses de idade; R$ 

6,00 /kg de bezerro. 
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Sendo assim, o aumento da eficiência do sistema produtivo de carne exige o 

desenvolvimento de programas de IA de fácil aplicação (visando diminuir as 

dificuldades operacionais para sua execução) associado ao melhoramento genético 

constante do rebanho, possibilitando assim que haja elevada eficiência reprodutiva e 

produtiva (Kg bezerro/ha), como descrito anteriormente neste artigo. 

 

4. Perspectivas da reprodução programada em bovinos de corte 

 

Acredita-se que, devido às condições brasileiras diferenciadas de produção 

pecuária, ocorrerá significativo aumento dos investimentos no setor, com impacto direto 

na aplicação de tecnologia. A introdução da IATF em novas propriedades com vistas no 

aumento da eficiência reprodutiva e no melhoramento genético merece destaque nesse 

cenário. Diversos estudos mencionados neste artigo evidenciaram impacto positivo da 

IATF no aumento da produtividade e da lucratividade da propriedade de leite e de corte. 

Com perspectiva de crescimento anual de 5% na comercialização de doses de sêmen e 

de 8% para protocolos de sincronização para IATF, estima-se que o mercado atinja 25,8 

milhões de doses de sêmen comercializadas por ano em 2028, cenário no qual a IATF 

representaria 97,9% de todas as inseminações realizadas no Brasil (Gráfico 5). 

Na atualidade, acredita-se que 3.500 médicos veterinários no Brasil estejam 

diretamente envolvidos com a prestação de serviço nessa área, o que representa a média 

de 3.000 animais inseminados em tempo fixo por profissional. Esse mercado tende a 

crescer cada vez mais, devido ao impacto positivo da IATF na produtividade e ao 

contínuo interesse de uso desta biotécnica por parte dos produtores. Por esse motivo, 

deve ser mantido o comprometimento dos especialistas envolvidos com a pesquisa, 
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garantindo o desenvolvimento contínuo de protocolos eficientes para as diversas 

situações e categorias de bovinos. Por outro lado, o manejo correto e a aplicação destes 

protocolos a campo devem obedecer normas e regras que garantam a eficácia do 

processo. 

 

Gráfico 5. Perspectiva de crescimento das doses de sêmen comercializadas e da IATF 

de 2015 a 2028. Considerou-se para este cálculo taxa de crescimento anual de 5% para 

doses de sêmen comercializadas e de 8% para IATF. 

 

 

5. Conclusão 

 

A baixa eficiência reprodutiva do rebanho nacional ainda é fator limitante para o 

crescimento sustentável da pecuária de corte. Estamos ainda muito aquém da 

capacidade de produção de bezerros por vaca por ano (~ 68,5% de taxa de desmame) e 

da qualidade de bezerros que pode ser fornecida ao mercado consumidor 

(melhoramento genético). Além disso, nossas novilhas iniciam a vida reprodutiva ainda 

muito tardiamente (3 a 4 anos de idade). Outro índice que reflete o baixo nível 

tecnológico do rebanho bovino brasileiro é a reduzida utilização da inseminação para 

seu melhoramento genético, sendo que apenas 12% de nossas matrizes são inseminadas, 

seja de forma convencional, seja por tempo fixo. Sendo assim, o sistema produtivo 

nacional exige o desenvolvimento de programas de inseminação artificial de fácil 
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aplicação, que diminuam as dificuldades operacionais para sua execução, e de elevada 

eficiência reprodutiva e produtiva. 

Diversas alternativas de eficientes programas reprodutivos para vacas e novilhas 

já foram desenvolvidas e estão apresentadas neste artigo, bem como seu potencial 

impacto econômico. A disseminação do uso destas técnicas visando a produção de 

bezerros de corte em maior quantidade (redução do IEP e antecipação da idade 

reprodutiva de novilhas) e qualidade (melhoramento genético) vem a ser a chave para 

aumentar a produtividade nacional por hectare, buscando maior lucratividade do sistema 

pecuário brasileiro como um todo. 
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