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RESUMO
A inseminação artificial em tempo fixo (IATF) é uma estratégia eficiente para
resolver os problemas da inseminação artificial convencional. Elimina o
trabalho de observação do estro e encurta o anestro pós-parto, principais
causas da baixa taxa de serviço e prenhez dos programas de inseminação
artificial tradicionais. Com o presente trabalho objetiva-se avaliar a taxa de
prenhez e dosagens hormonais de progesterona, glicose e nitrogênio uréico
plasmático (NUP) na (IATF) associada à suplementação de gordura protegida
em dietas de vacas leiteiras mestiças. O experimento será conduzido na
Fazenda São Sebastião, município de Rio Verde, GO. Serão utilizadas 88
vacas mestiças leiteiras distribuídos ao acaso em dois tratamentos: TBE44 (n=
44 vacas) – inserção de um dispositivo intravaginal de progesterona
(Cronipres®) mais aplicação intramuscular (im) de 2 mg de benzoato de
estradiol (Cronibest®) no dia 0 (D0), retirada do Cronipres® no dia 8 (D8) e
aplicação, im, de 0,15 mg de PGF2α (Croniben®), mais aplicação (im) de 1 mg
de benzoato de estradiol (Cronibest) e a inseminação artificial (IA) realizada 44
horas (D10) após a retirada do dispositivo de progestrona; TBE44 + Gordura
protegida (n= 44 vacas) – similar ao TBE44, sendo as vacas suplementadas
com 200 g/cabeça/dia de gordura inerte (Megalac®-e) do D-5 ao D31. As
coletas de sangue serão realizadas no D0, D8, D10, D15, D25 e D31. Na
análise estatística será utilizado o programa SAS® 9.0 a 5% de probabilidade.
As variáveis quantitativas serão analisadas por análise de variância e
comparadas pelo teste de Tukey. As variáveis qualitativas serão avaliadas por
regressão logística. Com a associação de gordura protegida ao protocolo de
IATF busca-se avaliar as alterações metabólicas e endócrinas quanto à
eficiência reprodutiva de vacas.
Palavras – chave: ácidos graxos essenciais poliinsaturados, hormônios,
nutrição, progesterona, reprodução, sincronização da
ovulação
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ABSTRACT
The fixed time artificial insemination (TAI) is an effective strategy to solve the
problems of conventional artificial insemination. Eliminates the work problems of
conventional artificial insemination. Eliminates the work of observation of estrus
and shortens postpartum anestrus, main causes of low rate of service and
programs of gestation traditional artificial insemination. This study aimed to
evaluate the pregnancy rate and hormone levels of progesterone, glucose and
plasma urea nitrogen (PUN) in (TAI) associated with fat supplementation in
crossbred dairy crows diets. The experiment will conducted at São Sebastião
Farm, municipality Rio Verde, GO. Eighty eight crossbred dairy cows were
randomly divided into two treatments: TEB44 (n = 44 cows) - intravaginal
progesterone device insertion (Cronipres®) plus application intramuscular (im)
of 2 mg of estradiol benzoate (Cronibest®) on D0, withdrawal of Cronipres® at
8th day (D8) and application, im, 0.15 mg of PGF2α (Croniben®), new
application (im) 1 mg estradiol benzoate (Cronibest®) and artificial insemination
(AI) performed 44 hours D10 after progesterona device removal; TEB44 + Inert
fat (n = 44 cows) - similar to TEB44, being cows supplemented with 200
g/cow/day of inert fat (Megalac®-E) from D5 to D31 post -TAI. Blood samples
will be carried out D0, D8, D10, D15, D25, D31. Statistical analysis will be
performed using SAS® 9.0 to 5% probability. Quantitative variables are
analyzed by analysis of variance and compared by Tukey test. The qualitative
variables will be evaluated by logistic regression. With the association of fat by
the TAI protocol seeks to evaluate the metabolic and endocrine and
reproductive efficiency of cows.
Keywords:

essential polyunsaturated fatty acids, hormones nutrition,
progesterone, reproduction, synchronization of ovulation
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1– INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o Brasil buscou incrementar a viabilidade técnica e
econômica frente ao mercado externo e tem despontado como exportador e
produtor internacional de alimentos. Neste contexto, os produtores de leite
tiveram necessidade em obter maior eficiência produtiva, índices zootécnicos e
econômicos.
O manejo nutricional e reprodutivo do rebanho são dois fatores essenciais
para obter melhor produção. Para isso, em rebanhos leiteiros busca-se a
eficiência

produtiva

e

reprodutiva,

baseada

em

índices

zootécnicos

referenciais, como: intervalo de partos de 12 meses; período de gestação de
283 dias; período de serviço de 82 dias; involução uterina de 20 a 40 dias,
primeira ovulação aos 20 dias e primeiro estro aos 40 dias pós-parto; e,
período de descanso de 60 dias (CARARETO, 2010). Porém, em vacas
leiteiras há consideráveis restrições reprodutivas pelo desgaste metabólico
decorrente da produção de leite.
A Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) é uma estratégia viável
para difusão da biotécnica Inseminação Artificial (IA), visto que elimina a
necessidade de detecção de estro das fêmeas e possibilita a inseminação de
vacas em anestro (NASCIMENTO, 2009).
Associada a IATF, o manejo nutricional apresenta-se como alternativa
para melhorar as taxas de prenhez. Dietas com gorduras podem ser utilizadas,
tais como, sementes de oleaginosas (grãos integrais, triturados, tostados,
extrusados); gorduras como sebo e óleo reciclado de cozinha; óleos vegetais;
misturas de óleos vegetais e animais; e, óleos de peixe e gorduras modificadas
com proteção contra ação dos microorganismos ruminais, como os sais de
cálcio de ácidos graxos e gorduras granuladas (LOPES, 2009).
A dieta com gordura protegida consiste em fonte dos ácidos graxos
poliinsaturados (AGPs), os ácidos linoléico e linolênico. Esses não são
utilizados pelos microorganismos naturais do rúmen, visto que passam intactos
pelo rúmen e chegam para serem metabolizados no intestino. Com a absorção
no intestino, há melhor aproveitamento dos AGPS (LOPES, 2009).
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Objetiva-se analisar a taxa de prenhez e dosagens hormonais de
progesterona, glicose e nitrogênio uréico plasmático (NUP) em vacas leiteiras
mestiças submetidas a protocolo de IATF associada à suplementação com
gordura protegida na dieta.
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2– REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF)
Com o uso de protocolo de sincronização da ovulação para a IATF,
procura-se induzir nova onda e controlar a duração do crescimento folicular até
o estágio pré-ovulatório; manter alto o teor de progesterona plasmática com a
fonte de progesterona exógena; incrementar o efeito luteolítico pela
administração de prostaglandina e induzir a ovulação sincronizada em todos os
animais simultaneamente (BARUSELLI et al, 2006).
Pursley et al. (1997) desenvolveram o protocolo de IATF - Ovsynch -, o
qual representou uma evolução na reprodução de bovinos por eliminar a
necessidade de detecção de estro, visto como maior entrave para aplicação da
IA a campo. Assim, programas de manejo reprodutivo podem ser iniciados em
qualquer fase do ciclo estral, não sendo mais necessário a detecção de estro.
Pelos protocolos pode-se aumentar a taxa de prenhez (TP) com o aumento do
número de animais inseminados, sem necessariamente elevar a taxa de
concepção (TC; PURSLEY et al., 1995; TENHAGEN et al., 2004; SARTORI,
2007).
Bó et al. (1995) demonstraram que a associação de progesterona e
estrógenos no tratamento, provoca a atresia do folículo dominante e induz a
emergência de onda de crescimento folicular, com uma média de 4,3 dias após
a aplicação. Da mesma forma, a aplicação de ambos os hormônios apresenta
também

ação

luteolítica,

provavelmente

por

aumentar

os

níveis

de

prostaglandina F2α (PGF2α) com ação luteolítica, agindo diretamente sobre o
corpo lúteo (CL), promovendo a luteólise.
Estrogênios (estrógenos conjugados) são esteróides naturais constituídos
por 18 átomos de carbono e têm como principais compostos o 17β-estradiol, a
estrona e o estriol produzidos principalmente no ovário, mas também na
placenta e na adrenal. Estão distribuídos em todo o organismo, se acumulam
no tecido adiposo, são metabolizados no fígado e eliminados principalmente
pela urina. O estradiol tem funções na fisiologia reprodutiva como expressão de
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estro, características sexuais secundárias e liberação de hormônio liberador de
gonadotrofina (GnRH) e hormônio luteinizante (LH) pelo hipotálamo e hipófise,
respectivamente (CREPALDI, 2009).
Vários compostos sintéticos que possuem as mesmas atividades
biológicas dos estrógenos naturais foram desenvolvidos e têm sido
freqüentemente empregados em programas reprodutivos. O estradiol e seus
ésteres são amplamente utilizados para promover o controle farmacológico do
ciclo estral em fêmeas bovinas, sendo que na ausência de progesterona, a
administração de estrógeno pode estimular a liberação de GnRH e causar a
ovulação do folículo dominante (MOENTER et al., 1990). Alguns países têm
restrições a tratamentos com estradiol, mas são bastante utilizados em países
da América do Sul, como o Brasil e a Argentina. O uso de estradiol apresenta
menor custo se comparado aos compostos análogos do GnRH (CREPALDI,
2009).
Segundo Sartori et al. (2010), o momento do retorno a ciclicidade após o
parto em fêmeas bovinas é fundamental para determinar quão cedo essas
vacas vão conceber novamente. O retorno a ciclicidade depende de diversos
fatores, tais como raça, presença ou ausência de bezerro, produção leiteira,
sanidade, número de partos, nutrição pré e pós-parto, condição corporal ao
parto e a manutenção após o parto.
Segundo Beam & Butler (1998), o atraso na ovulação pós-parto está
diretamente associado ao estado energético da vaca, ou seja, quanto maior o
balanço energético negativo (BEN), maior o tempo para retorno a ciclicidade;
bem como a efeitos adversos na eficiência reprodutiva da vaca. Sugerem-se
que o retorno mais cedo a ciclicidade seja benéfico ao desempenho reprodutivo
(STEVENSON et al., 1983; STAPLES et al., 1990; SENATORE et al., 1996;
DARWASH et al., 1997) devido ao aumento no número de ciclos estrais antes
da IA estar associado a maior taxa de concepção (TC) à primeira IA
(THATCHER & WILCOX, 1973). Porém, quando as vacas apresentam a
primeira ovulação pós-parto muito cedo (< 26 dias) há queda na eficiência
reprodutiva e aumento na incidência de CL persistente, que geralmente está
associado à infecção e involução uterina retardada (BALL & MCEWAN, 1998;
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LAMMING & DARWASH, 1998; SMITH & WALLACE, 1998; SARTORI et al.,
2004).

2.2. Gordura protegida ruminal
A gordura protegida corresponde a ácidos graxos de cadeia longa que
ficam livres num processo de cisão dos triglicerídeos em óleos vegetais. Os
ácidos graxos reagem com sais de cálcio, unidos na forma de um sal (R-COOCa), popularmente conhecidos como sabões de cálcio (NRC, 2007).
Algumas fontes concentradas de energia, como gorduras animal ou
vegetal, vêm sendo utilizadas com diferentes resultados em vacas de leite e de
corte, visto que os ácidos graxos podem modificar algumas vias específicas e
influenciar o metabolismo de alguns hormônios que modulam os processos
metabólicos nos ovários. Devido a estes problemas a suplementação de
gordura pode ser considerada como uma estratégia para o aumento do
desempenho reprodutivo (DIAS et al., 2010).
Segundo Gressler et al. (2009), a utilização de ácidos graxos essenciais,
na forma de suplemento protegido (sais de cálcio), pode servir como
ferramenta para o aumento da eficiência reprodutiva de ruminantes, pois
podem modificar algumas vias específicas e influenciar o metabolismo de
alguns hormônios (esteróides e eicosanóides) que modulam os processos
metabólicos nos ovários e no útero, além de exercer efeitos diretos na
transcrição de genes que codificam proteínas essenciais à reprodução.
Um suplemento comercial composto por ácidos graxos de cadeia longa
(gordura protegida1) é capaz de suprir as necessidades energéticas não
atendidas pela dieta, influenciando positivamente na condição corporal do
animal, na taxa de fertilidade e na produção de leite (GHOREISHI et al., 2007).
A dieta lipídica influencia no estado lipídico folicular e no microambiente
oócito/embrião in vivo (STURMEY et al., 2009).
A dieta com gordura protegida é trabalhada para que tenha pouco ou
nenhum efeito na fermentação ruminal. As fontes mais comuns de gordura

1

1,0 g Gordura protegida, Megalac-E®, Química Geral do Nordeste S.A, Minas Gerais, Brasil.
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protegida são os ácidos graxos hidrogenados e os sais de cálcio de ácidos
graxos de cadeia longa, o que disponibiliza AGPs para o intestino (SARTORI &
MOLLO, 2007).
As principais famílias de AGPs que afetam a fertilidade são os ácidos
graxos essenciais, n-3 e n-6. O ácido linoléico dietético é um dos
representantes da família n-6, o qual é convertido em ácido araquidônico,
precursor das prostaglandinas dienóicas, como a PGF2α. Por outro lado, o
ácido linolênico (n-3) é convertido a ácido eicosapentaenóico precursor das
prostaglandinas trienóicas, como PGF3α. Considera-se que a produção das
prostaglandinas pode ser manipulada de acordo com a proporção de ácidos
graxos presentes na dieta (WATHES et al., 2007).
Diferentes técnicas de proteção das gorduras estão sendo desenvolvidas
para reduzir o efeito da hidrogenação dos lipídios no rúmen. Segundo Lopes
(2009), uma dessas técnicas foi obtida em 1984 associando os ácidos graxos
(AG) ao cálcio, também chamado de sais de cálcio, que originou o produto
Megalac®-e (DOREAU & CHILLIARD, 1997). Este produto é uma gordura
granular composta de sais de cálcio de óleo de palma contendo ácidos graxos
saturados (palmítico e esteárico) e insaturados ácido linoléico e ácido linolênico
(LA e ALA). Esta proteção e conferida com a cisão dos triglicerídeos do óleo.
Os AG reagem com sais de cálcio, unidos em forma de sal, popularmente
chamados de sabões de cálcio (ARM & HAMMER, s.d.). Esta gordura, por ser
um produto estável em água e a alta temperatura, é digerida somente em meio
ácido. No rúmen, o meio é ligeiramente ácido (pH=6,2), que faz com que ela
atravesse praticamente intacta. Ao chegar ao abomaso, onde o meio é ácido
(pH=2-3), ocorre o desdobramento do Megalac® resultando na liberação dos
AG e íons de cálcio para o intestino, onde serão absorvidos (Arm & Hammer,
s.d.).
Foi demonstrado que a inclusão de AGPs na suplementação dietética
teve efeito positivo no desenvolvimento embrionário (THANGAVELU et al.,
2007). Vacas de leite alimentadas com sais de cálcio de ácido graxo linoléico
apresentaram maiores porcentagens de embriões de alta qualidade (73,5% vs
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51,5%) em relação aos animais que receberam sais de cálcio de óleo de palma
(CERRI et al., 2009).

2.3. O efeito dos ácidos graxos na reprodução
O nutriente que mais afeta a reprodução é a energia, seu fornecimento
inadequado tem efeitos deletérios sobre a eficiência reprodutiva nas fêmeas
bovinas, por mediar alterações metabólicas e endócrinas, que resultam em
mudanças na atividade do ovário. Vacas que estão em BEN apresentam
menores teores de glicose, insulina, fator de crescimento semelhante à
insulina-I e progesterona plasmática; têm menor freqüência de pulsos de
hormônio luteinizante; e, apresentam alterações na atividade ovariana. Os
efeitos do BEN sobre a fertilidade bovina parecem ser mediados por alterações
metabólicas e endócrinas, as quais resultam em mudanças na atividade
ovariana, e ainda comprometem a viabilidade do oócito a ser fecundado e a
atividade do corpo lúteo resultante.
Vacas de alta produção leiteira estão geralmente em BEN mais severo no
período pós-parto. Durante as últimas semanas de gestação e início da
lactação esses animais apresentam período de BEN, provocado pelo de
produção de leite se estabelecer semanas antes do pico de ingestão de
matéria seca (IMS) e a energia utilizada para manutenção e produção de leite
ser maior do que a energia adquirida pela alimentação (SARTORI et al., 2010).
Estudos associaram a nutrição à queda da fertilidade, principalmente em
vacas leiteiras e identificaram como causas potenciais o BEN, evidenciado pela
queda no escore de condição corporal (CC) pós-parto (MOREIRA et al., 2000;
LÓPEZ-GATIUS et al., 2002); por deficiências de vitaminas e/ou minerais
(INGRAHAM et al., 1987; ARECHIGA et al., 1994, 1998).
Caracteriza-se o estado de BEN, altas concentrações sanguíneas de
ácidos graxos não esterificados (AGNEs), uréia e β-hidroxibutirato sofrendo um
aumento, enquanto as dosagens de fator do crescimento do tipo insulina 1
(IGF-I), glicose e insulina estão baixas, já que estes últimos são destinados à
síntese de leite. A alteração nos níveis sanguíneos dessas substâncias
compromete a função ovariana e fertilidade das vacas.
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Segundo Sartori et al. (2010), a suplementação de gordura é uma prática
comum para aumentar a densidade energética da dieta, principalmente em
gado de leite. Entretanto, além de fornecer calorias, a gordura possui efeito
direto na reprodução pela ação dos ácidos graxos presentes em sua
composição (FUNSTON, 2004; RAES et al., 2004).
Nas forragens, as gorduras estão presentes, principalmente, na forma de
fosfolipídios e glicolipídios, enquanto nos grãos encontram-se na maior parte
como triglicerídeos (VAN SOEST, 1994). O consumo de lipídios pelos
ruminantes pode variar em dietas contendo aproximadamente 2 a 3% de
ácidos graxos de cadeia longa de origem vegetal, sendo predominantemente
poliinsaturados (SANTOS, 1998 citado por DIAS et al., 2010).
Sementes de oleaginosas ou óleos derivados das mesmas são fontes
concentradas de energia ou gorduras. Estas têm sido utilizadas com diferentes
resultados, tanto na reprodução quanto na produção de vacas de leite e de
corte (SATURNINO & AMARAL, 2005). As fontes lipídicas usadas para
suplementação na dieta de ruminantes podem ser de várias origens. Podem
ser utilizadas gorduras insaturadas, como as provenientes de óleos vegetais
(ex.: óleo de soja, farelo de arroz), ou saturadas, de origem animal (ex.: sebo,
graxa amarela, farinha de peixe; COSCIONI et al., 2005). Palmquist (1976)
citado por Lammoglia et al. (1997), sugere que a dieta de ruminantes não deve
conter mais do que 5% de gordura desprotegida e pode ter até 10% de gordura
protegida.
A administração de grandes quantidades de gordura a ruminantes (>5%
do consumo de matéria seca - MS) pode provocar um efeito negativo na
digestibilidade das fibras e no consumo de MS devido ao revestimento físico e
à proteção da ingesta contra a ação dos microrganismos e o excesso de
gordura pode atuar contra a seleção de microrganismos com capacidade
celulolítica. Entretanto, o nível de gordura que pode ser administrado também
depende da forma dos alimentos dos quais é derivada, e a quantidade máxima
satisfatória pode não ser 5% do total de MS em todas as condições.
Williams (2001) relata que usando a gordura de sementes oleaginosas
inteiras, esta pode ser administrada em níveis mais altos do que óleos livres,
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pois a mastigação incompleta não libera simultaneamente todo o óleo das
sementes, sendo este liberado no rúmen mais lentamente. Devido à ausência
de ligações duplas, os ácidos graxos saturados passam pelo rúmen sem
sofrerem degradação. Portanto, alguns dos efeitos que essas gorduras têm no
metabolismo e na fisiologia dos animais são potencialmente diferentes
daqueles causados pelos ácidos graxos poliinsaturados metabolizados no
rúmen, apesar dos dois tipos de ácidos graxos apresentarem os mesmos
valores calóricos.
Devido ao aumento na produtividade dos rebanhos bovinos, tem levado a
um acréscimo na demanda por nutrientes pelos animais, tanto para produção
de leite quanto de carne, esse aumento nos requerimentos nutricionais pode
afetar as funções reprodutivas, se o animal houver aumento compensatório na
ingestão de nutrientes (DIAS et al., 2010).
A utilização de gordura em dietas de vacas pode melhorar o desempenho
reprodutivo,

independentemente

de

sua

contribuição

energética.

A

suplementação melhora o desempenho reprodutivo, principalmente, aumentos
na capacidade funcional do ovário, na concentração de progesterona circulante
e na vida útil do corpo lúteo (RYAN et al., 1995; LAMMOGLIA et al., 1996,
citados por SATURNINO & AMARAL, 2005; BEAM & BUTLER, 1999; MATTOS
et al., 2000; ARMSTRONG et al., 2001; BELLOWS et al., 2001; BOKEN et al.,
2005).
Alguns trabalhos mostraram que animais suplementados com gorduras
apresentam folículos maiores pela ação da insulina (associado ao aumento de
propionato no rúmen) e IGF-I, diretamente no ovário (LAMMOGLIA et al., 1996,
STAPLES et al., 1998; ROBINSON et al., 2002). Talavera et al. (1985)
verificaram que animais suplementados com óleo de girassol tiveram diâmetros
de folículos maiores e maiores concentrações de estradiol. A ovulação de um
folículo maior pode resultar em um CL maior e maior produção de progesterona
(P4), que é responsável por preparar o útero para a implantação do embrião e
auxiliar na gestação (VASCONCELOS et al., 2001; SARTORI & MOLLO,
2007).
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3- MATERIAL E MÉTODOS

O experimento será conduzido na Fazenda São Sebastião, localizada no
município de Rio Verde, GO, de clima tropical semi-úmido, com período de
chuvas entre os meses de dezembro e fevereiro. Serão utilizadas 88 vacas
mestiças leiteiras, apresentando histórico de boa fertilidade, ausência de sinais
clínicos de doença infecciosa ou metabólica e de alterações do trato genital no
exame ginecológico.
Os animais serão pesados e determinar-se-á condição corporal (escala
de um a cinco) de acordo com a Tabela proposta por Nicholson & Sayers
(1987), citado por Dias (1991) na inserção do dispositivo.
Os animais, manejados em sistema extensivo, serão mantidos em
pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu e suplementados com mistura
mineral à vontade. Será realizada a ordenha manual diariamente a partir das
5h00 da manhã.
O experimento será realizado em delineamento inteiramente casualizado,
considerando dois tratamentos: TBE44 (n = 44 vacas) – inserção de um
dispositivo

intravaginal

de

progesterona2

(Cronipres®)

mais

aplicação

intramuscular (im) de 2 mg de benzoato de estradiol3 (Cronibest®) no dia 0
(D0), retirada do Cronipres® no dia 8 (D8) e aplicação, im, de 0,15 mg de
PGF2α4 (Croniben®), mais aplicação (im) de 1 mg de benzoato de estradiol
(Cronibest®) e a inseminação artificial (IA) realizada 44 horas (D10) após a
retirada do dispositivo de progesterona; TBE44+Gordura protegida (n= 44
vacas) – similar ao tratamento controle, sendo as vacas suplementadas em
cochos coletivos, uma vez ao dia, no período da manhã, com 200 g/cabeça de
gordura protegida5 (Megalac®-E) associada a 20% de sal comum 5 dias antes
do início do protocolo (D-5) até 31 dias após (D31).

2
3
4
5

1,0 g progesterona, Cronipres®, Biogenésis Bagó, Curitiba, Brasil.
1,0 mg benzoato de estradiol, Cronibest®, Biogénesis Bagó, Curitiba, Brasil.
7,5 mg Cloporostenol, Croniben®, Biogénesis Bagó, Curitiba, Brasil.
1,0 g Gordura protegida, Megalac-E®, Química Geral do Nordeste S.A, Minas Gerais, Brasil.
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Previamente à inserção do dispositivo, realizou-se o exame ginecológico
por palpação retal a fim de verificar as condições de aptidão para reprodução, e
avaliou-se a presença de corpo lúteo. As vacas que não apresentaram corpo
lúteo foram classificadas em anestro, considerando-se que os animais foram
observados para detecção de estro nos últimos cinco dias antes do início do
protocolo.
As inseminações artificiais serão realizadas pelo mesmo técnico,
utilizando sêmen de touros da raça Gir de Central de sêmen associada à
ASBIA.
Nos dias, D0, D8, D10, D15, D25 e D31, serão coletadas em frascos
vacuolizados amostras de sangue na veia caudal de 10 vacas de cada
tratamento, escolhidas aleatoriamente, no período da manhã. Em seguida, as
amostras serão centrifugadas a 2500 rpm durante 15 minutos e o soro obtido
será acondicionado em eppendorfs e armazenados a -20ºC até a realização
das análises. Nas amostras de soro sanguíneo serão determinadas as
concentrações de progesterona, glicose e nitrogênio uréico plasmático (NUP).
As análises de progesterona serão realizadas por meio da técnica de
radioimunoensaio (RIA) em fase sólida, e a glicose e o NUP serão dosados
pelo método colorimétrico-enzimático, ambos utilizando kits comerciais.
O diagnóstico de gestação será realizado 60 dias (D70) após a IATF por
palpação retal. A taxa de prenhez de cada tratamento (número de vacas
prenhes divididas pelo número total de vacas do tratamento) será determinada
no fim do período da estação de monta.
Na análise estatística será utilizado o programa SAS 9.0 (2002) a 5% de
probabilidade, considerando o delineamento inteiramente casualizado.

As

variáveis quantitativas serão analisadas por análise de variância e comparadas
pelo teste de Tukey. As variáveis qualitativas serão avaliadas por regressão
logística. A análise das concentrações sanguíneas será em parcela
subdividida, considerando o efeito do tratamento na parcela e dos dias de
amostragem na subparcela.
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4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ATIVIDADES

2010

2011

Dez

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Revisão de literatura

X

X

Aquisição dos materiais

X

X

X

X

X

Confecção das planilhas
Seleção dos animais

X
X

Sincronização dos animais

X

Coleta de dados

X

X

X

X

Diagnóstico Gestação

X

Dosagens dos hormônios

X

Análise dos dados
Elaboração de artigos

X
X

X
X

X
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5- RESULTADOS ESPERADOS

Em busca do aumento da eficiência de produção em rebanhos leiteiros, a
suplementação de bovinos com gordura protegida será testada para avaliar
taxa de prenhez e os teores do hormônio progesterona e dos metabólitos,
glicose e nitrogênio uréico plasmático.
Com a associação de gordura protegida ao protocolo de IATF busca-se
avaliar as alterações metabólicas e endócrinas quanto à eficiência reprodutiva
de vacas. Essas alterações podem influenciar na viabilidade do oócito, no
tamanho do folículo, na vida útil do corpo lúteo e, conseqüentemente, na taxa
de prenhez. Assim, tentar-se-á certificar o quanto a associação de gordura
protegida ruminal ao protocolo de IATF pode influenciar no desempenho
reprodutivo de vacas com relação a taxa de prenhez, refletindo na eficiência
produtiva e econômica.
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