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RESUMO 

 
O trabalho de Conclusão de Curso de Medicina Veterinária foi realizado junto 

ao Veterinário Tiago Fernando Hilgert, no município de Ji-paraná RO, o qual presta 

assistência para fazendas de produção de bovinos de leite e corte e também a uma 

empresa de nutrição animal, a Big SAL. Nesta empresa o Veterinário tem como 

função de treinar e qualificar funcionários para venda do produto, ministra palestras 

para produtores rurais e também presta assistência em fazendas que utilizam o 

produto, em todo o estado de Rondônia, Acre, São Paulo e Mato Grosso. Neste 

período de estágio com duração de 41 dias, foi acompanhada a rotina de uma 

fazenda de produção de leite e corte, a Fazenda Paraíso, acompanhamento em 

atividade de clinica cirúrgica, clinica medica e biotecnologia da reprodução e 

Fazenda Pecuária vale da Providencia, a atividade de biotecnologia da reprodução, 

em uma produção de bovinos de corte, a fazenda  cria e recria animal para a venda 

de touros reprodutores, Nelore Qualitas e animais para fins abate.   
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo e hoje é o maior 

exportador de carne bovina (IBGE, 2011). Segundo a EMATER-RO o estado de 

Rondônia possui uma área de aproximadamente 6.300 milhões de hectares de 

pastagens, com um rebanho de 11.176.201 milhões de cabeças (IDARON, 2008). A 

produção anual estimada é de 720.659.755 milhões de litros de leite (IBGE, 2008), 

envolvendo cerca de 35.000 produtores (IDARON, 2008). A produtividade média do 

rebanho é de 3,8 litros/vaca/dia. Apesar de o rebanho ser grande, não tem um 

resultado muito positivo. 

 Com a chegada das biotecnologias, está se incrementando a criação de 

bovinos, com a Inseminação Artificial e a Sincronização de Cio, com isso é possível 

difundir a genética de animais, comprovadamente melhor para o rebanho, 

diminuindo a estação de monta, números de touros na propriedade, facilita os 

cuidados de nascimentos de bezerros, possibilita os nascimento e o desmame em 

épocas mais favoráveis ao bezerro. 

  O estágio curricular teve como maior objetivo adquirir e aprofundar 

conhecimentos teóricos e práticos do setor de bovinocultura de corte e leite, atitudes 

e comportamento diante do cliente, vivência do trabalho a campo, responsabilidade 

e capacidade profissional durante os atendimentos visando assim uma melhoria na 

atuação profissional neste ramo na futura carreira de Médico Veterinário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

2. LOCAIS DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

 
O estágio obrigatório foi realizado junto ao Medico Veterinário Tiago Fernando 

Hilgert em Ji-Paraná-Rondônia, realizado durante os dias 15 de março a 1 de junho 

de 2012, em fazendas: de Ji-paraná, Ouro Preto do Oeste em Rondônia e 

Rondolândia  em Mato Grosso. Durante o período de estágio de 58 dias, 41 dias 

foram na Fazenda Paraíso, que produtora de bovino de leite e corte, situada a 25 km 

de Ouro Preto do Oeste - Rondônia, neste tempo teve na rotina acompanhamento 

de Casos Clínicos, Cirúrgicos, Nutricional e de Biotecnologias da Reprodução entre 

ele IA, IATF, Diagnostico de Gestação pelo método de palpação retal. Já na 

Pecuária Vale da Providência, 11 dias, teve como principais atividades, avaliação 

reprodutiva e diagnostico de gestação pelo método de palpação retal. O 

melhoramento genético através do programa Nelore Qualitas, é realizado pela 

empresa Big Sal, sendo acompanhado no dia de campo, 6 dias, participando e 

ministrando palestras e visitas a pequenos produtores explicando e criando soluções 

para uma produção de melhor desempenho do rebanho. Todas essas atividades 

estão relacionadas na tabela 1. 
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TABELA 1 – QUADRO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO NO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 1 DE JUNHO DE 2012. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Nº CASOS 

% DE 

CASOS 

Inseminação Artificial 155 0,39% 

IATF 12 0,03% 

Tratamento de bezerros com enfermidade digestória 07 0,02% 

Tratamento de vacas com babésia 01 0,02% 

Casqueamento de vacas 25 0,06% 

Diagnostico de Gestação por palpação retal 9008 22,88% 

Dia de Campo 05 0,01% 

Secagem de vaca 15 0,04% 

Vacinação de Aftosa 11118 28,24% 

Vermifugação 11000 27,94% 

Desmama com controle de peso 7990 20,29% 

Manejo de pastagem para recuperação 20 0,05% 

Mochação de bezerros 12 0,03% 

Tratamento de vacas com hipocalcemia 01 0,002% 

Fabricação de silagem (300 Toneladas) 04 0,01% 

Adubação de pastagem 03 0,007% 

TOTAL 39376 100% 
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3. RELATÓRIO DE ESTAGIO  
 

3.1 FAZENDA PARAÍSO 

 
A maior parte do estágio foi realizada na Fazenda Paraíso localizada a 25 Km 

de Ouro Preto do Oeste,  onde conta hoje com uma área de 990 alqueires para 

produção de bovinocultura de leite e corte. Destes 990 alqueires de pasto formado, 

20 alqueires são separados para produção leiteira de alta qualidade, com o preço de 

venda acima da média da região norte do país sendo sua principal característica. Ela 

hoje é coordenada pelo Médico Veterinário Tiago Fernando Hilgert. Destes 20 

alqueires de pasto 12,5 são irrigados garantindo a produção intensa nos períodos de 

seca, enquanto o leite está escasso no mercado. O plantel mantém sua alta 

produtividade, agregando valor a sua produção e conseqüentemente aumento no 

preço de comercialização. A fazenda possui atualmente um rebanho de 360 

cabeças, sendo formado por vacas, novilhas e bezerros da raça Jersolanda 

(resultado do cruzamento entre as raças Jersey e Holandês) criadas a pasto, em sua 

maioria tifiton (Paspalum Nutatun), acrescida de ração Big+ Leite 22, na proporção 

de um quilo para três de leite e sal mineral à vontade. No período da secas, 

intensificado nos meses de agosto, setembro e outubro é acrescentado à dieta das 

vacas em produção a silagem de milho e cana. Na época das águas nos meses de 

janeiro, fevereiro, março e abril as vacas em lactação consomem além do pasto uma 

ração de 22% de proteína bruta. As novilhas de recria também se alimentam de 

pasto acrescentado um maior percentual de silagem e ração na proporção de um 

quilo para 100 quilos de peso. 

 

3.1.1 MANEJO DE PASTAGEM 

 
 Na Fazenda Paraíso o sistema de pastejo rotacionado é de tifton sendo que a 

cada saída dos animais do pasto é realizada a adubação nitrogenada (Uréia) 

(FIGURA 1) e uma vez ao ano é realizada a analise do solo nas áreas de pasto. 

Diante deste resultado é realizado se necessário à adubação corretiva (fósforo, 

potássio, enxofre). Na época da seca (Julho, Agosto, Setembro e Outubro) a 

pastagem é irrigada (FIGURA 2), para não perder a qualidade. A fazenda tem uma 

taxa de lotação de 10 UA por hectare durante todo o ano. 
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FIGURA 1 – ADUBAÇÃO NITROGENADA (UREIA) 

 

 
FIGURA 2 – IRRIGAÇÃO REALIZADA 3 HORAS POR DIA 
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3.1.2 ORDENHA 

 
A fazenda trabalha atualmente com uma ordenha mecânica para 16 animais 

(FIGURA 3). São realizadas duas ordenhas ao dia, uma às 4 e as 16 horas. Com um 

tempo médio de 2 horas cada animal, com um intervalo de 12 horas. A lactação de 

cada animal é em média de 300 dias com um descanso de 60 dias. Mesmo que 

esteja com alta produção é necessário o descanso para o animal se recompor para 

a próxima lactação, sendo assim é induzida a secagem. Após cada ordenha os 

animais recebem ração (FIGURA 4). 

 

FIGURA 3 – ORDENHA MECÂNICA COM 16 TETEIRAS 
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FIGURA 4 – ANIMAIS DEPOIS DA ORDENHA COMENDO RAÇÃO 

 
 

3.1.3 BEZERROS 

 
Nas primeiras 16 horas mamam 6 litros de colostro. Até os 10 primeiros dias 

de nascimento os bezerros são alimentados somente com leite. Estes, colostro e 

leite, é retirado das vacas recém-paridas com até uma semana e fornecido para as 

bezerras que são mantidas em alojamentos (FIGURA 5). A partir do 10° dia eles 

passam a receber 100 a 200 gramas de ração peletizada, sendo que a quantidade 

de consumo é determinada pela necessidade dos próprios animais. Nos alojamentos 

os animais ficam em média 90 dias, dependendo do seu peso diário. Ao atingir o 

peso de 70 kg e consumir 750 gramas de ração, eles são transferidos para área de 

pasto. Ainda nesse período eles recebem 4 litros de leite por dia e se alimentam do 

pasto ao seu alcance. Depois de o animal alcançar essa média de consumo de 

ração eles iram ser preparados para o desmame, reduzindo de 4 litros para 2 litros 

de leite. Essas 750 gramas de ração garantirão sua sobrevivência após o desmame. 

A mudança de alojamento para a recomposição do pasto é feita duas a três vezes 

por semana. Permanecendo na fazenda só as fêmeas e os machos são 

comercializados ainda bezerros. 
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FIGURA 5 – ALOJAMENTO DOS BEZERROS                     

 
 

3.1.4 REPRODUÇÂO 

 
O manejo reprodutivo da Fazenda Paraíso é realizado com as biotécnicas: IA 

(inseminação artificial) (FIGURA 6) e IATF (inseminação artificial em tempo fixo), as 

quais são realizadas com o material genético das maiores centrais do país. A IATF 

só é realizada em vacas que não retomam o cio até 90 dias após o parto, sendo 

denominadas de vacas atrasadas. As novilhas são inseminadas quando chegam em 

um peso mínimo de 300 quilos e com média de 15 a 18 meses de idade, tendo no 

primeiro parto idade de 24 a 28 meses. A IA não depende do primeiro cio e sim do 

peso mínimo. O cio é detectado pelo comportamento da fêmea e por rufiões 

introduzidos nos lote. A vida produtiva desses animais é de seis partos, quando vai 

estar com cerca de 7 anos, momento que vendida para abate . Os animais que não 

se enquadram nos padrões mínimos de produção, obrigatoriamente, produção 

mínima de 10 litros, persistência de lactação de no mínimo 10 meses, e intervalo de 

parto de no máximo 14 meses. 
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FIGURA 6 – INSEMINAÇÂO ARTIFICIAL               

 

 
3.2 PECUARIA VALE DA PROVIDENCIA  

 
A Pecuária Vale da Providencia localiza-se no estado do Mato Grosso com 

escritório sede localizado em Rondolândia – MT e a fazenda esta localizada a 120 

km da cidade de Rondolândia onde o Medico Veterinário Tiago Fernando Hilget é 

responsável pela produção. A principal produção é a bovinocultura de corte, a 

fazenda tem 9 200 alqueires sendo dividida em 5 unidades: Nova Aurora, Turbina, 

Turbina Fundo, Dinamarca e Sede.  

Na fazenda é realizado o programa Nelore Qualitas, que é um programa de 

melhoramento genético com sendo seu objetivo o acabamento de carcaça. O 

programa já tem mais de 10 anos e vem mostrando resultados diferenciados na 

pecuária.  Este programa de melhoramento genético já é iniciado desde a desmama, 

7 meses de idade, onde os animais que serão utilizados para as matrizes tem que 

alcançar um peso ideal, a fêmea com 180 kg e o macho com 190kg (FIGURA 7). 

Com um ano de idade (FIGURA 8) o técnico  do programa Nelore Qualitas, ira 

avaliar os parâmetros do animal, se ira servir para touro reprodutor ou não. Já os 

animais que não chagarem a este peso ou forem descartado do programa, iram para 

Unidade Dinamarca, onde fica os  animais para o abate.  
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FIGURA 7 – EXEMPLO DE ANIMAL DESCARTE 

 
 

FIGURA 8 – ANIMAL SEPARADO PARA REPRODUTOR (2 anos) 

 
 

3.2.1 PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO NELORE QUALITAS  

 
 Segundo o programa de melhoramento genético, Nelore Qualitas, as vacas 

que o compõem não necessitam de registro obrigatório. As vacas são criadas a 

pasto, mantendo a coerência de produção de carne do Brasil, e tem a obrigação de 

parir uma vez no ano, caso contrario serão descartadas. Assim testando os futuros 

touros, nas mesmas condições que a produção que sua progênie será criada. O 

touro selecionado pelo Qualitas pode ser reconhecido pela marca na perna traseira 
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e pela Carteira Especial de Identificação e Produção (FIGURA 9). No Qualita é 

utilizada uma seleção máxima de 20% para touros e novilhas(20 a cada 100), 

conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Esta seleção garante que os compradores estejam levando a melhor 

qualidade genética disponível sempre, e que a cada safra estejam oferecendo touros 

melhores que os anteriores. A avaliação dos animais identifica características 

externas do animal que estão correlacionadas com a sua fisiologia e produtividade 

sendo elas: 

o Angulação de Garupa: Para facilitar o parto, animal com uma garupa plana 

diminui a conformação da pelve assim diminuindo o canal do parto 

complicando a expulsão do bezerro. Tem avaliação de 1 a 5 quanto mais alta 

mais plana. Ideal é nota 3. 

o Aprumos: Importantes para locomoção do animal, principalmente para o touro 

na hora da monta. São avaliados de 1 a 5, avaliados lateralmente, 

frontalmente e por trás do animal em movimento, “aprumos extremamente 

angulosos (parece que o animal esta sentado sobre os membros posteriores) 

recebem nota 1 e a nota 5 é dada para aprumos retos (chamado “perna de 

frango”) . Aprumo ideal recebe 3” 

o Boca: Extremamente importante para sua alimentação, notas também vão de 

1 a 5 e quanto mais larga maior e melhor é a nota. 

o Casco: Base, sustentação e locomoção do bovino, qualquer deformidade 

(casco comprido, machucado) do mesmo, o animal é descartado. 

o Chanfro: “Cara torta” ou desvio de chanfro, pode ser genético ou acidental do 

mesmo jeito é descartado. 

o Espessura do couro: Animais com couro grosso apresentam uma maior 

vascularização na pele e um numero maior de glândulas sudoríparas. A pele 

funciona como barreira mecânica contra bernes e bicheiras. A avaliação é 

feita com um paquímetro medindo a espessura do couro atrás do cupim, na 

região mediana do tórax, onde é mais fácilmente efetuada. 

o Frame: É uma referencia à altura do animal. Animais muito baixos ou muito 

altos,também são descartados. Avaliado de 1 a 5, animais baixos recebem 1 

e os muito altos recebem 5, nota ideal 3. 
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o Inserção da cauda: Importante para na hora da defecação não escorrer as 

fezes na vulva evitando a contaminação. Inserção alta terá o ânus 

anteriormente a vulva e a fezes irão escorrer sobre ela antes de cair no solo. 

Já animais com inserção de cauda baixa tem o posicionamento do ânus que 

ao defecar irá cair direto no solo.  Notas de 1 a 5, quanto maior a nota mais 

baixa é a inserção da cauda e melhor. 

o Linha do dorso: Avaliação de coluna, que é o eixo de sustentação do tórax e 

do abdômen. Animais com escoliose ou algum desvio de coluna são 

descartados. 

o Musculosidade: Quanto maior for o desenvolvimento muscular melhor será o 

rendimento de carcaça. Para a avaliação deste é verificado dois pontos no 

animal, “nos quais não corremos risco de confundir músculo com gordura”. 

Primeiro é o perímetro do antebraço, quanto maior for e mais desenvolvido for 

esse músculo maior será a quantidade de músculo. O segundo ponto é o 

músculo do “patinho” no membro posterior do animal, quanto mais destacado 

ele for melhor a musculosidade. Notas de 1 a 6 quanto maior melhor será. 

o Ossatura: A espessura dos ossos é importante para garantir que o animal 

tenha capacidade de suportar seu peso sem afetar sua locomoção. Animais 

com ossos muito grossos de desgastam mais e não conseguem acompanhar 

o rebanho, principalmente touros na estação de monta. Notas de 1 a 5, sendo 

nota 1 muito fina e 5 muito grossa, ideal 3. 

o Pigmentação: Sempre branca para refletir a luz solar. 

o Profundidade: A produção de carne a pasto deve ter animais com costelas 

compridas e bem arqueadas. Isso significa uma “boa usina para 

processamento do capim”. Notas de 1 a 5 quanto maior a nota melhor é. 

o Reprodução: A fêmea tem que ser fértil, criar um bezerro ao ano, e os touros 

tem que ter as características e exame andrológico anual. Notas de 1 a 6, 

quanto maior melhor é. 

o Temperamento: É avaliado o medo do animal pelo ser humano, não a 

agressividade, os animais mais mansos são os menos medrosos isso 

ajudando o desempenho, porque sofre menos estresse. Nota de 1 a 5, quanto 

maior a nota, mais manso o animal. 
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o Testículo: É avaliado o perímetro escrotal, posicionamento do testículo na 

bolsa escrotal. Qualquer desvio do padrão normal dos testículos é um defeito 

genético e deve ser evitado. Nota de 1 a 3, a nota 3 é para animais com 

posição normal. 

o Úbere: A avaliação do animal é feita por trás, visualmente, observando os 

desenvolvimentos dos tetos, e se o animal apresenta bastante couro no 

úbere. Nota de 1 a 6 quanto maior melhor é. 

o Umbigo: A avaliação vai pelo tamanho do um umbigo,  muito grande  pode 

ocorrer risco de lesão ou contaminação arrastando na pastagem, e muito 

curto pode ocorrer um desenvolvimento inferior, por falta de couro. Nota de 1 

a 5, 1 é muito curto 3 ideal e 5 muito cumprido. 

 

FIGURA 9 – CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO 

 
 Fonte: www.nelorequalitas.com.br 
 

3.3 DIA DE CAMPO 

 
  Os dias de campo acompanhados com o orientador profissional,foram 

realizados junto com a  empresa Big Sal, atendendo os pequenos produtores. Sendo 

um trabalho de desenvolvimento pecuário em bovinos de corte e leite, sem custo 

nenhum para os pequenos produtores. O auxilio ao pequeno produtor é em forma de 

palestras (FIGURA 10) e visitas em propriedades dos mesmos. Nas palestras 

realizadas o Médico Veterinário fala sobre temas de nutrição e reprodução de 

bovinos de leite e corte, e também esclarece dúvidas dos criadores (FIGURA 11). As 

palestras acompanhadas foram em Cujubim, Santana do Guaporé, Nova 

Brasilândia, São Francisco do Guaporé e Santa Luzia todas em Rondônia.  
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FIGURA 10 – PALESTRA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 

  
 

FIGURA 11 – EXPLICAÇÃO NUTRICIONAL DE PARTICULAS DAS CILAGENS 
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4. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

4.1 FISIOLOGIA DA FÊMEA 

 
O aparelho reprodutor feminino do bovino é composto de ovário, ovidutos, 

útero, cervix uterina, vagina e genitália externa. (B. HAFEZ E E. S. HAFEZ). 

Segundo Gonçalves as fêmeas ruminantes, são poliéstricas anuais, apresentando 

estro em intervalos regulares de 21 dias. Neste ciclo estral ocorre uma cadeia de 

eventos que se repetem até o impedimento da luteólise pela gestação. Na vaca, o 

processo de foliculogenêse responsável pelo crescimento e maturação folicular, tem 

inicio com a formação dos folículos durante a vida fetal, ao nascimento do bezerro já 

tem determinado o número de folículos primordiais nas suas gônadas.   Alguns 

folículos irão ovular e outros sofrerão atresia um processo de degeneração folicular.  

O Hipotálamo e a hipófise anterior através do sistema porta-hipotâlamico-hipofisária 

é responsável por produzir os hormônios gonadotróficos (GnRH);  hormônio Folículo 

Estimulante (FSH), que atua no crescimento dos folículos e o hormônio Luteinizante, 

que atua na faze final do folículo e na ovulação do folículo dominante.  

 

4.2 FOLÍCULO PRIMORDIAL E PRIMÁRIO 

 
Segundo Hafez e Hafez no momento do nascimento de uma vaca, estima-se 

um número médio de folículos, de 150.000, sendo reduzindo para 60.000 na vaca 

adulta chegando a 1.000 folículos nas vacas velhas. Cada folículo dentro do estroma 

cortical é composto por um oócito de primeira ordem (oócito I), medindo cerca de 20 

a 30 μm de diâmetro, circundado por uma camada de células foliculares planas 

cobertas por uma membrana basal e circundado por tecido intersticial. O folículo 

primordial se transforma em folículo primário quando as células foliculares planas se 

transformam em células cúbicas. 

Os folículos primordiais compõem o estoque de folículos, formados durante a 

fase fetal e que vão se desenvolver durante a vida reprodutiva da fêmea. Estes 

folículos, em estado quiescente, são caracterizados por um oócito na prófase da 

primeira divisão meiótica, sem zona pelúcida, rodeado por algumas células da pré-

granulosa e envolvidas pela membrana basal. O folículo nesse fase não tem 
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suprimento sanguíneo próprio e, dessa forma, recebem nutrientes apenas por 

difusão. Os ditos folículos ativados, após reiniciar seu desenvolvimento, estão 

comprometidos a crescer, resultando em atresia ou ovulação. (HAFEZ &HAFEZ, 

2004). 

 

4.3 FOLÍCULO SECUNDÁRIO 

 
Este folículo caracteriza-se pela presença de um oócito centralizado, 

circundado por duas ou mais camadas de células da granulosa de forma cúbica. A 

granulosa e a teca precisam desenvolver receptores para gonadotrofinas para 

evoluir, além dos estádios pré-antral. Estes receptores de FSH e LH desenvolvem-se 

sobre a granulosa e sobre a teca. O início do folículo antral é marcado pelo 

aparecimento de um líquido que começa a dividir a granulosa. O FSH que se dirige 

para a granulosa, transformando os andrógenos em estrógenos (HAFEZ &HAFEZ, 

2004). 

 

4.4 FOLÍCULO TERCIÁRIO 

 
Com o efeito do estrogênio e a formação de mais receptores para o FSH. 

Nesta situação, o folículo antral torna-se sensível ao FSH, após seu 

desenvolvimento é capaz de crescer com níveis basais de FSH. Nesta fase folicular 

ovariana, os receptores de LH desenvolvem-se na granulosa, o que permite a onda 

pré-ovulatória do LH para promover a ovulação. O FSH e os estrógenos na fase final 

do desenvolvimento do folículo iniciam a formação dos receptores de LH na 

granulosa, e os receptores de FSH tendem a diminuir. Aumentando a secreção de 

estrógenos pelo folículo antral ocorre o início da onda pré-ovulatória de 

gonadotrofina. No final do desenvolvimento, o folículo torna-se dependente do 

controle do LH e seu crescimento forma um ponto posterior para ovulação (HAFEZ 

&HAFEZ, 2004). 

 

4.5 ATRESIA FOLICULAR 

 
A atresia folicular é um processo fisiológico, de duração desconhecida, que 

pode ocorrer por via degenerativa e/ou apoptótica. Um grande número de evidências 
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tem demonstrado que a apoptose, na verdade, é o mecanismo bioquímico 

responsável pela atresia folicular (GONÇALVES et al., 2001).  Correspondem a 

folículos em qualquer estágio, primário, secundário ou terciário, em processo de 

degeneração que acabam desaparecendo e deixando apenas uma estrutura 

vestigial com aspecto hialino chamada de Corpus fibrosum.  

 

4.6 CORPO LUTEO 

 
O Corpo Lúteo (CL) é formado a partir da diferenciação das células da 

granulosa e das tecas do folículo ovulatório. É uma estrutura que sintetiza e secreta 

progesterona (P4), hormônio que está intimamente relacionado com a manutenção 

de um ambiente adequado ao desenvolvimento embrionário e manutenção do 

próprio CL, durante o período compreendido entre a ovulação e o reconhecimento 

materno da gestação (Fields e Fields, 1996). Após a ruptura do folículo, há uma 

desintegração dos tecidos que rodeiam a granulosa, particularmente a membrana 

própria, e pode ocorrer hemorragia intracavitária a partir dos vasos da teca. Apesar 

do predomínio de células do CL, seja das células da granulosa, as células da teca 

também contribuem de modo significativo para a composição da estrutura. Neste 

processo, que as células da granulosa se submetem durante a mudança de 

secreção de estrógenos para P4, ou seja, a luteinização começa com o inicio da 

onda pré-ovulatória de LH e se acelera com a ovulação (Cunningham, 1999). O 

desenvolvimento do CL é após um colapso no folículo ovulatório. A parede interna 

do folículo desdobra-se em pregas macro e microscópicas, que penetram na 

cavidade central. Estas pregas consistem de uma porção central de estroma e de 

grandes vasos venosos que se distendem. As células desenvolvem-se poucos dias 

antes da ovulação e regridem rapidamente. Após horas da ovulação, todas as 

células remanescentes da teca encontram-se em estado avançado de degeneração. 

Inicia-se um processo hipertrófico e de luteinização das células da granulosa após a 

ovulação.  

A P4 é secretada pelas células luteinicas na forma de grânulos. O aumento de 

peso do CL é rápido no inicio. Geralmente, o período de crescimento ultrapassa a 

metade do ciclo estral. Na vaca, o peso e conteúdo de P4 do CL aumentam 

rapidamente entre o terceiro e o décimo segundo dia do ciclo, e permanecem 
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relativamente constantes até o décimo sexto dia, quando se inicia a regressão. O 

diâmetro do CL maduro é maior que o do folículo de Graaf, exceto na égua (HAFEZ 

& HAFEZ, 2004). 

 

4.7 HORMONIOS ESTEROIDES GONADAIS 

 
Os hormônios esteróides gonadais podem ser de quatro tipos, são eles: 

estrógenos, progestágenos, andrógenos e relaxina. São produzidos nos ovários e 

nos testículos, primariamente. Os demais órgãos que não são gonadais, também 

podem produzir e secretar tais hormônios, como as glândulas adrenais e a placenta. 

Os hormônios dos tipos andrógenos, estrógenos e progestágenos são classificados 

como esteroides, já a relaxina é classificada como proteína. O controle da secreção 

desses hormônios é realizado pela hipófise anterior. (HAFEZ e HAFEZ, 2004) 

 
4.7.1 ESTRÓGENOS 

 
O estrógeno é produzido pelo ovário, o mais produzido pelo folículo 

dominante é o 17β estradiol (ALBUQUERQUE, BARROS & VIANA, 2004). São 

carregados na corrente circulatória por meio de proteínas ligadoras. De todos os 

esteróides, os estrógenos têm a mais ampla gama de funções fisiológicas (HAFEZ e 

HAFEZ, 2004). Algumas dessas funções são: 

o Atuam no SNC induzindo comportamento de cio na fêmea; entretanto, 

pequenas quantidades de progesterona, juntamente com o estrógeno, são 

necessárias para indução do cio. 

o Atuam no útero aumentando tanto a amplitude quanto a frequência das 

contrações, potencializando os efeitos da ocitocina e da prostaglandina. 

o Desenvolvimento das características físicas sexuais femininas. 

o Estimulam o crescimento dos ductos e desenvolvem as glândulas mamárias. 

o Exercem efeitos de retroalimentação positiva e negativa no controle da 

liberação de LH e FSH através do hipotálamo. O efeito negativo se dá no 

centro tônico do hipotálamo e o positivo, no centro pré-ovulatório (HAFEZ & 

HAFEZ, 2004).  
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4.7.2 PROGESTERONA 

 
A Progesterona é um hormônio esteróide produzido no ovário a partir da 

maturação do folículo dominante, o corpo lúteo, pela placenta durante a gravidez e 

também pelas glândulas adrenais. Ela assim como os estrógenos e os andrógenos, 

é transportada pela corrente circulatória por uma proteína de ligação. Sua secreção 

é estimulada primariamente pelo LH (HAFEZ & HAFEZ, 2004). A P4 age no 

endométrio, promovendo o desenvolvimento e a secreção glandular. O efeito 

antagônico da acitocina age sobre as glândulas mamarias, onde é usada para inibir 

ovulação para sincronização de cio, e umas das suas principais funções é a 

manutenção da gestação. A progesterona tem as seguintes funções: 

o Prepara o endométrio para a implantação e manutenção da prenhez, 

aumentando a atividade secretora das glândulas do endométrio e inibindo a 

atividade do miométrio. 

o Atua sinergisticamente com os estrógenos na indução do comportamento do 

cio. 

o Auxilia no desenvolvimento do tecido da glândula mamária. 

o Provoca a inibição do cio e do pico pré-ovulatório de LH quando em níveis 

elevados. Portanto, a progesterona desempenha papel fundamental na 

regulação hormonal do ciclo estral. Inibe a motilidade uterina (Albuquerque, 

Barros & Viana 2004). 

 
4.7.3 RELAXINA 

 
A relaxina é um hormônio secretado primariamente pelo CL durante a 

gestação. Tem a função de dilatar a cervix e a vagina antes do parto, também inibe 

as contrações uterinas, crescimento das glândulas mamaria junto com estradiol. 

Tem também um importante papel na hora do parto que é de relaxar sínfise púbica, 

e a cervex uterina, para passagem do feto, trabalha em conjunto com estrógeno e 

progesterona para crescimento uterino.  
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4.7.4 INIBINAS 

 
Durante o ciclo estral as inibinas tem um papel importante na regulação 

hormonal da foliculogênese ovariana. Ela sinaliza a hipófise quanto ao número de 

folículo em crescimento no ovário. Quimicamente ela avisa a hipófise para inibir FSH 

sem inibir o LH, elas são responsáveis pela liberação diferenciada de FSH e LH. 

Não são esteróides, é uma proteína que contribui com a regulação endócrina do 

sistema reprodutivo.  

 

5.  ISEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO 

 
A Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) é uma biotecnologia que 

permite inseminar um grande número de vacas no mesmo dia e hora pré-

determinada, sem a necessidade de observação de cios.  A sincronização de cio é 

uma biotécnica reprodutiva que é aplicada no rebanho através de fármacos que 

controlam e sincroniza o ciclo estral e a ovulação. A inseminação artificial em tempo 

fixo (IATF) é uma técnica que visa facilitar o manejo da inseminação artificial 

reduzindo a mão-de-obra e concentrando as atividades (BARROS et al, 2000). 

Pesquisas observaram um aumento da taxa de concepção e prenhez após IATF 

comparados com IA após estro sincronizado com PGF2α (BARUSELLI, 2004). A 

pecuária mundial exige dos produtores máxima ação para garantia de satisfatório 

retorno econômico. 

 

5.1 VANTAGENS DA IATF 

 Algumas das vantagens da IATF são: 
o Inseminar um maior número de vacas em menor espaço de tempo; 

o Cuidados ao nascimento dos bezerros e facilitar a mão de obra; 

o Aumentar o número de bezerros de IA, acelerando o melhoramento genético; 

o Antecipar a prenhez, reduzindo o intervalo entre partos e aumentando o 

número total de bezerros nascidos; 

o Possibilitar o nascimento e o desmame em épocas mais favoráveis ao 

bezerro; 

o Padronização dos lotes de bezerros, obtendo melhores preços na venda; 
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o Economia na reposição de touros para repasse, pelo aumento do número de 

vacas prenhes de IA; 

o Diminuição do numero de reprodutores; 

 

5.2 DESVANTAGENS DA IATF 

 Algumas das desvantagens da IATF são: 
o Os animais têm que ser inseminados em curto espaço de tempo. 

o Necessária mão de obra qualificada.  

o De três a quatro manejos no curral. 

 

5.3 PROTOCOLOS DE IATF 

 
Atualmente existem vários tipos de protocolo para a IATF, as características 

das propriedades que apontará o uso de um protocolo correto. A nutrição e a mão 

de obra qualificada é um ponto de extrema importância para realização deste 

trabalho.  O protocolo melhor nem sempre é o que lhe custe mais barato, mas sim 

aquele que irá lhe proporcionar o melhor resultado de prenhez. A escolha dos 

fármacos e o tipo de protocolo que determinara o resultado da IATF. Porém 

pesquisas observaram um aumento da taxa de concepção e prenhez após IATF 

comparados com IA após estro sincronizado com PGF2α (BARUSELLI, 2004). Na 

Fazenda Paraíso foi realizado a IATF em 11 vacas de produção de leite, nas vacas 

atrasadas. 

  

O Protocolo utilizado na Fazenda Paraíso está esquematizado abaixo: 

o Dia 0 – Implante + 2ml de Benzoato de Estradiol (RIC-BE®) (16/03/2012 

sexta-feira) (FIGURA 12) 

o Dia 8 – Retirada do Implante + 1,5ml de Prolise + 1ml de Benzoato de 

Estradiol (RIC-BE®)  + 1,5ml de Novormon. (24/03/2012 sábado) (FIGURA 12) 

o Dia 10 – IATF + Conceptal. (26/03/2012 segunda-feira) (FIGURA 12) 
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FIGURA 12 – MATERIAL USADO PARA IATF 

 
 

 

5.3.1 DIA 0 – IMPLANTE + 2ML DE BENZOATO DE ESTRADIOL RIC-BE®:  

 
5.3.1.1IMPLANTE 

 
Segundo a Ouro Fino Agronegócio o implante, Sincrogest® é um dispositivo 

intravaginal impregnado com progesterona utilizado para a regulação do ciclo estral 

em bovinos, programas de inseminação artificial, programas de superovulação de 

doadoras e sincronização de receptoras. A inserção do produto é feita com um 

aplicador específico intravaginal (FIGURA 12 e 13), importante deixar a cauda 

plástica do produto, para fora do vestíbulo vulvar para a remoção. O implante libera 

progesterona em níveis supraluteais, logo após a introdução (FIGURA 13) do 

Sincrogest® na vagina, e tem um efeito sobre a dinâmica folicular sobre o ciclo 

estral. Associado com os estrógenos, a P4 provoca atresia do folículo dominante e o 

inicio de uma nova onda folicular.  
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FIGURA 13 – INSERÇÃO DO IMPLANTE (SINCROGEST) DIA 0 

 

 

5.3.1.2 BENZOATO DE ESTRADIOL 

 
A aplicação do Benzoato de Estradiol (FIGURA 14) é um derivado sintético de 

17β-estradiol, um hormônio produzido pelo folículo ovariano. O BE junto com o 

progestageno provoca uma nova onda folicular. 
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FIGURA 14 – APLICAÇÃO DE BENZOATO DE ESTRADIOL 

 

 

5.3.2 DIA 8 – RETIRADA DO IMPLANTE + 1,5ML DE PROLISE + 1ML DE 

BENZOATO DE ESTRADIOL (RIC-BE®)  + 1,5ML DE NOVORMON. 

 
5.3.2.1 RETIRADA DO IMPLANTE 

 
Depois de retirar (FIGURA 15) o implante os níveis de P4 abaixam, e 

desbloqueiam o eixo hipotálamo-hipofisario que permite o desenvolvimento final do 

folículo e a ovulação. Também conhecido como efeito rebote. 

 

5.3.2.2 PROLISE 

 
Segundo o site da Tecnopec a protaglandina sintética (Prolise®) é o d-

Cloprostenol, um análogo da prostaglandina F2(alfa) de alta potência. A PGF2α faz 

a indução da luteólise e queda dos níveis endógenos de progesterona. Recomenda-

se a administração da prostaglandina no momento da retirada dos dispositivos de 

progesterona para evitar que os níveis de progesterona permaneçam elevados e 

bloqueiem a ovulação (HAFEZ & HAFEZ, 2004).  
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5.3.2.3 BENZOATO DE ESTRADIOL (RIC-BE®)  

 
O BE na hora da retirada do implante de progestageno induz um pico pré-

ovulatório de LH através do “feedback” positivo do estradiol sobre o GnRHe LH, o 

que resulta em uma alta sincronização da ovulação. 

 

5.3.2.4 NOVORMON 

 
A aplicação do Novormon que é uma gonadotrofina coriônica eqüina (FSH e 

LH). Tem a ação de promover o desenvolvimento folicular, estimular a secreção de 

estrógeno manifestando o cio e a ovulação. 

 

FIGURA 15 - RETIRADA DO IMPLANTE 
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5.3.3 DIA 10 – IATF + CONCEPTAL 

 

5.3.3.1 IA 

 

A IA foi realizada 48 horas após a retirada do implante e das aplicações 

farmacológica. O semem utilizado foi de um touro Girolanda da central da CRV 

Lagoa, touro Cowboy. Foram realizadas 11 inseminações.  

 

5.3.3.2 CONCEPTAL  

Estimula a liberação de hormônios luteinizantes (LH) e foliculoestimulantes 

(FSH) do lóbulo anterior da hipófise. 

 

6. DIAGNOSTICO DE GESTAÇÃO 

 
Segundo Gonsalves a técnica de diagnóstico de gestação por palpação retal 

(FIGURA 16), vem sendo usada dês do século XX, é um método que permite 

determinar a existência e o tempo de gestação. É uma estratégia de manejo 

possibilitando que o proprietário tome decisões do futuro do animal. Pode também 

evitar gastos desnecessário com alimentação, permite uma avaliação imediata da 

eficiência de programas de sincronização.   

A gestação pode ser dividida em três estádios onde se inicia na fecundação 

até o 13º dia, segundo estádio denominado embrionário vai do 14º dia até o 45º, 

terceiro estádio denominado fetal vai do 46º dia até o parto (PETER & BALL, 1991).  

 

6.1 DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO POR PALPAÇÃO RETAL 

 
Esse método de diagnóstico de gestação tem várias particularidades tais 

como ela uma boa contenção do animal, ele deve ficar em estação, evitando que ele 

se movimente muito, evitar o stress da vaca. O Veterinário também tem que ter 

alguns cuidados, devendo sempre usar luvas apropriadas e principalmente ter 

habilidade necessária. Esse método é seguro para o feto e para a vaca.  

A fase da gestação pode ser estimada nas características uterinas e fetais. 

Algumas modificações fisiológicas do útero podem confundir uma prenhes tal como 
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uma afecção uterina. Segundo Zemjanis citado por Gonsalves “outras características 

são peculiares e exclusivas da gestação, razão pela qual é indispensável 

fundamentar o diagnóstico considerando, pelo menos um dos seguintes sinais 

positivos para gestação”.  

o Vesícula amniótica  

o Efeito de parede dupla 

o Placentônios 

o Feto 

Importante que profissionais menos experiente, encontrem dois ou mais sinais 

característicos. Esses sinais dependeram do estádio gestacional. 

 

FIGURA 16: DIAGNOSTICO DE GESTAÇÃO POR PALPAÇÃO RETAL  
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TABELA 2. Principais características que servem de suporte para o diagnostico de 

gestação e estimativa do período gestacional em bovinos. 

 

FASE PERIODO 

(meses) 

POSIÇÃO 

DO UTERO 

TAMANHO 

DO FETO 

CARACTEÍISTIC

AS 

Sem sinais 

evidentes 

I Pélvica 1 Sem sinais 

evidentes 

Pequena bolsa I – II 

(31º ao 60ºdia) 

Pélvica 3 - 9 -Assimetria dos 

cornos uterinos; 

-Vesícula 

amniótica; 

-Efeito de parede; 

dupla; 

-flutuação 

-corpo lúteo 

ipsilateral 

Grande bolsa I – III      (61º ao 

90º) 

Pélvica/Abdo

minal 

10 - 14 - Assimetria 

pronunciada dos 

cornos uterino; 

- Flutuação; 

- Efeito de 

parede; dupla; 

- Feto possível de 

ser palpado; 

Balão III – IV 

(91º-120º) 

Pélvica/Abdo

minal 

15 - 20 - Grande balão 

 - Flutuação; 

-Placentonios 

-Feto 

- Frêmito arterial 

 

Descida IV – VI 

(121ºao180º) 

Abdominal 

Ventral 

- - Cérvice 

distendida 

- Placentônios 

- difícil palpação 

do feto  

Final VII – IX 

(181º-280º) 

Abdominal 

Ascendente 

- - Palpação do feto 

- Placentônios 

-Frêmito arterial.  

Fonte: Gonsalves 2002 
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7. CONCLUSÃO  
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