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Introdução
A inseminação artificial (IA) é uma técnica bastante difundida na bovinocultura leiteira,
porém se executada de maneira indevida pode-se ter problemas que abalam os índices
zootécnicos da fazenda. No cunho prático, acredita-se que quando a fêmea é inseminada e no
momento apresenta sangue na pipeta, não há chance de que ela fique prenhe. Dessa forma foi
desenvolvido um estudo para avaliar se fêmeas leiteiras ficaram prenhas quando foi
evidenciado sangue na ponta da pipeta de inseminação.
Materiais e métodos
Foram levantados os dados dos animais da Unidade de Ensino Pesquisa e Extensão em Gado
de Leite (UEPE-GL) no Departamento de Zootecnia na Universidade Federal de Viçosa
durante os anos de 2015, 2016 e 2017, nos quais foram inseminados e sangue foi observado
na ponta da pipeta de inseminação. A partir desse levantamento, relações entre animais que
apresentaram diagnóstico de gestação positivo (DG+) e negativo (DG-) foram desenvolvidas
Resultados e discussão
Pode-se observar na Figura 1 que após apresentar sangue na pipeta de inseminação, apenas
14% dos animais apresentaram DG+. De fato, não sabemos a real causa de o animal não
emprenhar, uma hipótese seria de que o sangue em contato com o sêmen acaba apresentando
uma ação espermicida, inviabilizando os espermatozoides. Após essa constatação, avaliou-se
apenas os animais que apresentaram DG- afim de verificar quantas inseminações eram
necessárias para que esses animais apresentassem DG+. Podemos confirmar na Figura 2 que
animais que apresentaram sangue na pipeta de inseminação demoraram mais tempo para
emprenhar, sendo necessárias várias tentativas. No entanto, observou-se que 24% dos animais
apresentaram sangue na pipeta novamente, evidenciando que algum problema reprodutivo, de
cunho anatômico, pode ter acometido esses animais. Seguindo na Figura 3 observamos que
40% dos animais apresentaram DG+ com sangue na 2ª tentativa de inseminação, mostrando
um aumento de 185% na taxa de concepção em relação a 1ª tentativa com sangue. Outro
ponto importante a ser verificado é de que a partir da 3ª inseminação, muitos produtores
optam por utilizarem a monta natural como forma de garantir a prenhez das vacas. Contudo,
não se sabe a eficácia da inseminação quando aplicados nesses animais. Nesse sentido
verificou-se que, a partir da 3ª tentativa, 40% dos animais apresentaram DG+ com IA e 60%
com monta natural (MN) (Figura 4). Para aqueles produtores que já possuem o touro na
fazenda, estes poderão gastar menos com IA deixando o touro com as vacas para MN
reduzindo os custos com inseminação. Em contrapartida ao utilizar o touro da fazenda ele
estará deixando de lado o ganho genético que se tem quando se utiliza IA, pois estará
utilizando a mesma genética de gerações passadas. A IA é uma grande aliada do produtor,
entretanto, quando manuseada de forma indevida, a pipeta de IA pode levar a problemas que
influenciarão os índices reprodutivos do rebanho, tornando os animais menos eficientes e
impactando diretamente na produção e rentabilidade. Os animais que apresentaram sangue na
pipeta de IA levam mais tempo para ficar prenhes ao analisarmos na questão dos índices
reprodutivos, isto terá um impacto muito significativo no tempo de serviço dessas fêmeas que
vai interferir diretamente no intervalo de partos. Em um mesmo período de tempo, teremos

menos bezerros e consequentemente menor produção de leite, da qual sairá a rentabilidade do
produtor.
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Figura 1. Diagnóstico de gestação dos
animais que apresentaram sangue na
pipeta.
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Figura 2.
Número de inseminações
necessárias para DG+ de animais que
apresentaram sangue na pipeta de
inseminação na primeira tentativa.
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Figura 2. Diagnóstico de gestação dos
animais que apresentaram sangue na pipeta
na segunda tentativa de inseminação.

Figura 1. Tipo de manejo reprodutivo
adotado a partir da 3ª tentativa com DG+.

Neste estudo, conseguimos demonstrar que fêmeas que apresentaram sangue na pipeta de
inseminação podem ficar prenhas e a taxa de concepção foi de 14%.
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