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Animal Reproduction Science



Introdução

• Intervalo detecção do estro até a inseminação 

é fundamental para maximizar as taxas de 

prenhez. 

• Desde 1943, se usa a regra am-pm• Desde 1943, se usa a regra am-pm



Introdução

�Vantagens da inseminação artificial(IA)

• Utilização de touros de alto valor genético.

• Padronização do rebanho.

Aumentar o numero de descendentes de • Aumentar o numero de descendentes de 

touros geneticamente superiores



Introdução

O trabalho foi feito com a finalidade de detectar 

o tempo ideal entre o inicio do estro até a IA.



Mas qual a importância de eu saber isso?



Materiais e Métodos

• O experimento foi realizado de novembro de 

2003 a junho de 2007.



Materiais e Métodos

Cruza 
angus

Com 
368 
dias

440kg



Materiais e Métodos

• Detecção do estro por HeatWatch®.



Materiais e Métodos

Experimentos Estação Numero de 

novilhas em 

estro

Protocolos de 

sincronização do 

estro

Momento da 

inseminação

1 Primavera/ 

Outono 2004

408 MGA-PG CIDR-PG Uma vez por 

dia / estro

2 Primavera/ 

Outono 2005

347 CIDR-PG CIDR-

Select

Am-pm com 

base no estroOutono 2005 Select base no estro

3 Primavera 2006 152 CO-Synch + 7 d 

CIDR CO-Synch + 5 

d CIDR

IATF

4 Outono  2006/ 

Primavera 2007

322 CO-Synch + 5 d 

CIDR

IATF



Experimento 1



Experimento 2



Experimento 3 e 4



Gestão de dados

�Novilhas detectadas em estro.

�Com dados completos.

�1229              1205



Gestão de dados

6 touros

3 inseminadores3 inseminadores

SAS versão 9.1



Gestão de dados 



Então que horas eu devo inseminar as minhas 

vacas?



ResultadosResultados



63,7%



Discussão

Em 1943, concluíram que o gado deve ser 

inseminado entre o meio do estro até 6h após o 

final do estro .                      final do estro .                      

Regra am- pm    

Trimberger e Davis 



Discussão

Concluíram que as maiores taxas de concepção

em vacas leiteiras em lactação ocorreu quando a 

inseminação  foi realizada 4-12 h após o início 

do estro.do estro.

Dransfield et al. (1998) 



Discussão

A qualidade do sêmen ajudou a aumentar o 

intervalo estro-IA.



Discussão

Os resultados demonstraram  bons índices de 

prenhes entre  4-24hs na novilhas de corte.



Discussão

• Novilhas leiteiras à ovulação é de 27,6±5,4 h 

(Walker et al, 1996;.. Dransfield et al, 1998).

• Novilhas de corte à ovulação 31,1±0,6 h  

(Stevensonet ai, 1996;. White et al, 2002).



Conclusão

O estudo indicou um ótimo intervalo de 
inseminação para novilhas de corte de 4-24 
h após o início do estro. Além disso,duas 
vezes por dia de detecção do estro seguido vezes por dia de detecção do estro seguido 
por uma vez por dia inseminação também 
deve produzir taxas de prenhez aceitáveis a 
IA.



Obrigado pela atenção!


