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1. Coordenador (a ): Larissa Pires Barbosa 
(larissa@ufrb.edu.br). 
Vice-Coordenador (a) :  
 

2. Título do projeto: AVALIAÇÃO DE PROTOCOLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM 

TEMPO FIXO PARA VACAS. 

3. Código: 2180, processo 23007.00027402/2018-39 

4. Data de aprovação: 25/02/2019 

5. Área de Conhecimento: CCAAB – Área 8 : Saúde Animal 
6. Resumo 
 
por via intramuscular, no G1 juntamente utilizarão 300UI de eCG intramuscular, no G2 essa dose será 

reduzida para 60UI. No D8, vinte e quatro horas após a retirada do dispositivo de progesterona, será 

aplicada 1mg de GnRH por via intramuscular como indutor de ovulação. Após cinquenta e duas horas os 

animais serão submetidos à IATF. Serão avaliados durante e após o protocolo, através de 

ultrassonografia e palpação transretal, avaliar diâmetro do folículo dominante, diâmetro do segundo 

maior folículo, momento de ovulação onde será feita no intervalo da retirada do dispositivo de P4 e a 

ovulação, diâmetro e área de corpo lúteo no D2, D4, D6 e D8 em relação à ovulação. Aos 30 e 60 dias 

após a IATF será feito diagnóstico de gestação em todos animais com auxílio de ultrassonografia via 

transretal, para cálculo da taxa de concepção aos 30 e 60 dias e para cálculo de perda embrionária 

nesse período. Os dados vão ser avaliados quanto à normalidade por meio do teste de Shapiro-Wilk. 

Para as variáveis quantitativas que apresentarem distribuições normais irão ser analisadas por ANOVA a 

5% de probabilidade e as variáveis que não apresentarem comportamento normal, irão ser utilizadas o 

teste de Kruskal-Wallis. Para avaliação da variável qualitativa binominal (Taxa de gestação) será 

utilizado o teste de Qui-quadrado (X2). Espera-se manter ou melhorar o crescimento folicular, ovulação 

e taxa de gestação por meio do uso de 20% da dose tradicional de eCG usada nos protocolos de IATF 

atualmente. Promovendo a economia no custo do protocolo pelo produtor. Assim, além das vantagens 

no ganho genético, a biotecnologia pode ser implantada no rebanho realizada com um menor custo sem 

causar impacto na taxa de gestação com a dose de eCG reduzida.αO estudo tem como objetivo avaliar o 

efeito da redução da dose de eCG em protocolos de IATF para 20% da dose tradicionalmente usada 

sobre parâmetros reprodutivos de vacas. Serão utilizadas 40 vacas selecionadas por meio de exame 

reprodutivo, clínico e ginecológico, distribuídas aleatoriamente em dois grupos experimentais, com 20 

animais: G1 grupo controle, onde será utilizado 100% da dose, 300 unidades internacionais (UI) de eCG 

intramuscular e G2, usando apenas 20% da dose, 60 unidades internacionais (UI) de eCG intramuscular. 

As vacas serão submetidas a um protocolo hormonal para posteriormente serem inseminadas em tempo 
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fixo (IATF). O protocolo hormonal será finalizado em 8 dias, no dia zero (D0) irão ser inseridos os 

dispositivos intravaginais de liberação lenta de progesterona, contendo 1g de P4, juntamente com 

aplicação de 2mg de benzoato de estradiol por via intramuscular. No D7 os dispositivos de progesterona 

serão retirados e será feito aplicação de 150mg de PFG2 

 7. Prazo de execução  

7.1. Início: 21/12/2018             7.2. Término: 28/07/2019 

8. Equipe executora 
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Rosiléia Silva Souza UFRB/Saúde e Produção no Recôncavo 
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Discente Curso 

Allanderson Vinícius 
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Medicina Veterinária 
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