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RESUMO 

KEHRLE, A. Reutilização de implantes de progesterona: do teste in vitro às taxas 

de concepção na IATF. [Reuse of progesterone intravaginal devices: from in vitro 

trial until FTAI conception rates]. 2011. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2011. 

O objetivo do presente estudo foi caracterizar implantes de Progesterona e suas 

reutilizações e avaliar sua eficiência. Três experimentos foram conduzidos: para 

avaliação das quantidades de P4 liberadas (Experimento in vitro), teores plasmáticos 

proporcionados (Experimento in vivo - vacas ovariectomizadas) e taxas de 

concepção na IATF (Experimento a campo – vacas paridas).  No experimento in 

vitro, as três reutilizações do implante foram testadas em dissolutor de comprimidos 

com seis cubas, tendo uma solução álcool/água (60:40) como meio de difusão. Dois 

ensaios foram realizados, totalizando 12 implantes, sendo que no terceiro uso do 

dispositivo foi adicionado um anel de P4 (0,1g) e no quarto uso foram adicionados 2 

anéis (0,1g cada). Os implantes novos foram testados em quadruplicata em um 

terceiro ensaio, com a mesma metodologia. Amostras foram coletadas nos tempos 2 

min, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 e 96h. As quantidades de P4 foram dosadas por 

Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC). Para quantidade acumulada de 

P4, segundo dispositivo, em função do tempo, houve interação tempo*tratamento 

(P=0,0002). A quantidade de P4 diferiu (P=0,0152) conforme os subseqüentes usos 

dos implantes Cronipres® e também em relação ao tempo (P<0.0001). As equações 

que descrevem as quantidades liberadas são: dispositivos novos – y = 240,69 + 

84,127A x (R2=0,9721); 2°uso – y = 75,918 + 42,595B x (R2=0,8858); 3°uso - y=62,94 

+ 31,29C x (R2=0,8629)  e 4° uso – y = 40,595 + 32,148C x (R2=0,7205). No 

experimento in vivo, cada uso foi testado em triplicata, totalizando 12 animais. Os 

implantes foram inseridos e amostras de sangue foram colhidas nos tempos 0 

(momento da colocação do implante), 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 

e 192h. As dosagens de P4 foram realizadas por Rádio-Imuno-Ensaio – RIE, com kit 

comercial da DPC (Diagnostics Products Corporation, EUA). A “AUC” diferiu entre o 

primeiro e segundo (p<0,0001), segundo e terceiro (p=0,0010), mas não entre o 

terceiro e o quarto usos (p=0,8764). Para análise estatística destes experimentos, 



 
 

 
 
 

foram utilizados os PROC IML, GLM (comando REPEATED) e REG (teste in vitro, o 

qual gerou uma equação de regressão) ou avaliação da “area under the curve – 

AUC” no teste in vivo, pelo teste t. No teste a campo, quatro lotes de vacas de corte 

paridas (n=763) Nelore e Simental x Nelore, com idade variando entre 3 e 10 anos e 

condição corporal entre 4 e 7 (escala de 1-9) foram utilizados. No D0 do tratamento 

todos os animais receberam 2 mg i.m. de Benzoato de Estradiol (Cronibest® - 

Biogénesis-Bagó, Argentina) e um implante Cronipres® (implante novo, contendo 1 

g de P4 n=194; implante de segundo uso, n=190; implante de terceiro uso acrescido 

de um anel complementar de P4 (0,1g de P4), n=191; implante de quarto uso com 

um anel de P4 usado e dois anéis de P4 novos, n=188). No D8 procedeu-se a 

retirada do implante e aplicação i.m. de 300 UI de eCG (Novormon®, Schering–

Plough, EUA) e 150 µg i.m. de D-cloprostenol (Croniben®, Biogénesis-Bagó, 

Argentina). No D9, todos os animais receberam 1mg i.m. de Benzoato de estradiol 

(Cronibest®) e, após 30h, foi realizada a IATF. Em todos os lotes, os tratamentos 

foram igualmente distribuídos. Os dados foram submetidos à regressão com análise 

de variância (PROC GLIMMIX do SAS Statistical Analysis Sistem®), separando-se 

como causas de variação: tratamento (implante novo, 2° uso, 3° uso e 4° uso), 

escore de condição corporal (ECC<5, ECC5 e ECC>5), ciclicidade (ciclando e não–

ciclando), lote (1 a 4), período pós parto (<3 meses, 3 a 5 meses e >5meses) e grau 

de sangue (Nelore e Simental X Nelore) e suas interações, eliminando-se as 

variáveis do modelo quando estas apresentavam p >0.2. No modelo final 

permaneceram as variáveis: tratamento (p=0,18), grau de sangue (p=0,11) e lote 

(p=0,14). Não houve diferença estatística nas TC segundo tratamento (implante 

novo – 55,1%, 2° uso – 47,9%, 3° uso – 48,7%, 4° uso – 44,15%) (p=0.18). A taxa 

de concepção geral foi de 49,1%. 

 

Palavras-chave: Reutilização de dispositivos. Progesterona. IATF. Taxas de 

concepção.  

 

  



 
 

 
 
 

ABSTRACT 

KEHRLE, A. Reuse of progesterone intravaginal  devices: from in vitro trial until 

FTAI conception rates [Reutilização de implantes de Progesterona: do teste in vitro 

às taxas de concepção na IATF]. 2011. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2011. 

The aim of this study was to characterize progesterone devices and their reuse and 

to evaluate its efficiency. Three experiments were conducted: to assess the 

quantities of released P4 (in vitro trial), plasma levels provided (in vivo trial -

ovariectomized cows) and conception rates at FTAI (field trial – suckled beef cows). 

In vitro trial, the three reuses of devices were tested in a tablet dissolutor with six 

tanks, with a solution of alcohol / water (60:40) as way of dissemination. Two trials 

were conducted, totaling 12 implants. The third use of the device was added with a 

P4 ring (0.1 g) and in the fourth use two rings were added (0.1 g each). The new 

implants were tested in quadruplicate in a third trial, using the same methodology. 

Samples were collected at 2 min, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 and 96h. The amounts of P4 

were measured by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). For the 

cumulative amount of P4, there was a time * treatment interaction (P = 0.0002). The 

amount of P4 differed (P = 0.0152) as the subsequent use of implants Cronipres ® 

and also over time (P <0.0001). The equations that describe the amounts released 

are: new devices - y = 240.69 +84.127A x (R2 = 0.9721), second use  - y = 75.918 

+42.595B x (R2 = 0.8858), third use - y = 62.94 + 31.29C x (R2 = 0.8629) and fourth 

use - y = 40.595 + 32.148C x (R2 = 0.7205). In the in vivo trial, each use was tested 

in triplicate, totaling 12 animals. The implants were inserted and blood samples were 

collected at time 0 (time of implant insertion), 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 

144, 168 and 192h. The dosages of P4 were performed by Radio-Immuno-Assay – 

RIA, using a commercial kit from DPC (Diagnostics Products Corporation, USA). The 

area under the curve differed between the first and second (p <0.0001), second and 

third (p = 0.0010) but not between the third and fourth use (p = 0.8764). For the 

statistical analysis of these experiments, the PROC IML, GLM (command 

REPEATED) and REG (for in vitro test, which generated a regression equation) or 

the t test (for the area under the curve assessment – in vivo test), were used 



 
 

 
 
 

(Statistical Analysis System - SAS). In the field test, four groups of suckled Nellore 

and Simmental x Nellore beef cows (n = 763), aged between 3 and 10 years and 

body condition score between 4 and 7 (range 1-9) were used. On D0 of treatment all 

animals received 2 mg im of estradiol benzoate (Cronibest ® - Biogénesis-Bagó, 

Argentina) and an implant Cronipres ® (new implant containing 1 g of P4, n = 194; 

second use implant, n = 190; third use implant added with of an additional ring of P4 

(0.1 g of P4), n = 191; fourth use implant added with a used ring of P4 and two new 

rings of P4, n = 188). On D8 the implant was removed and an i.m. application of 300 

IU of eCG (Novormon ®, Schering-Plough, USA) and 150 mg i.m D-cloprostenol 

(Croniben ®, Biogénesis-Bagó, Argentina) was performed. On D9, all animals 

received 1 mg i.m. of estradiol benzoate (Cronibest ®) and after 30h, FTAI was 

performed. In all groups, the treatments were equally distributed. Data were 

subjected to regression with analysis of variance (PROC GLIMMIX in SAS ® 

Statistical Analysis System), separating as causes of variation: treatment (new use, 

second, third and fourth use), body condition score (BCS <5, ECC5 and BCS> 5), 

cyclicity (non-cycling and cycling), groups (1-4), postpartum period (<3 months, 3-5 

months and> 5mounths) and breed (Nellore and Simmental x Nellore) and their 

interactions, eliminating the variables of the model when they showed p> 0.2. In the 

final model was consisted of treatment (p = 0.18), breed (p = 0.11) and group (p = 

0.14). There was no statistical difference in conception rates between treatments 

(new device - 55.1%, second use - 47.9%, third use - 48.7% and fourth use - 

44.15%) (p = 0.18). The overall conception rate was 49.1%. 

 

Keywords: Reuse of devices. Progesterone. FTAI. Conception rates. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As taxas de concepção, mais ainda o bezerro nascido, atestam ao produtor o quanto 

de sucesso o investimento na Inseminação Artificial em Tempo Fixo, IATF, obteve. É 

a primeira informação que torna palpável todo o procedimento. 

Obviamente o cenário mais favorável é aquele em que taxas de concepção 

elevadas, ou pelo menos aceitáveis, estão associadas a um custo mais baixo. Sabe-

se que os valores gastos com a IATF são menores atualmente, mas levando em 

conta a grande variação nos lucros do ramo pecuário, baixá-los ainda mais garante 

maior segurança. 

A IATF surgiu para vencer o grande problema da Inseminação Artificial 

convencional, a falha na detecção do cio. Inicialmente, os implantes foram 

confeccionados com carga hormonal suficiente para períodos longos de tratamento, 

visando mimetizar a fase luteínica. Este tipo de tratamento conseguia sincronia, 

porém baixas taxas de concepção (TRIMBERGER; HANSEL, 1955). 

A carga elevada de Progesterona (P4) permitia tratamentos tão longos quanto mais 

de duas semanas, período que foi gradualmente diminuído devido à descoberta de 

que as longas exposições prejudicavam a viabilidade do oócito. Em razão disso, a 

carga de P4 foi diminuída na manufatura de alguns implantes. 

Mesmo com a menor quantidade inicial de P4, os implantes costumam ser 

reutilizados em larga escala no Brasil, com taxas de concepção variadas, porém 

aceitáveis. Esse procedimento vai ao encontro da vantagem em diminuir os custos 

da IATF. Deve-se, no entanto, levar em conta o risco que se corre em diminuir as 

taxas de concepção, ocorrendo prejuízo não apenas pelo fator financeiro, mas pela 

perda da tangibilidade do procedimento. 

Apesar de muito utilizada, a reutilização dos implantes na IATF não proporciona 

repetibilidade nos resultados. Alguns trabalhos evidenciam tendência a haver 

menores taxas quando as inseminações ocorrem 54h após a retirada do implante 

(SÁ FILHO, 2009). Mesmo quando não existe a diferença estatística, as taxas de 

concepção são menores conforme as reutilizações, em se tratando de vacas 
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pluríparas (CREPALDI, 2010). Isso caracteriza o perigo de se rejeitar que a hipótese 

seja verdadeira. 

O presente trabalho propõe testar as reutilizações do implante de P4 Cronipres® 

(Biogénesis-Bagó, Argentina) desde o implante novo até seu quarto uso, ou a 

terceira reutilização, caracterizando o implante não apenas quanto aos resultados 

obtidos à campo. 

Passar-se-á primeiramente pelo teste in vitro, com o objetivo de conhecer as 

quantidades liberadas a cada uso e caracterizar a cinética de liberação de P4. Os 

teores plasmáticos atingidos também serão avaliados, utilizando-se para isso vacas 

castradas, implantadas com os diferentes usos do dispositivo. 

Por fim, os usos subseqüentes serão testados a campo. Vacas paridas pluríparas 

serão avaliadas quanto à taxa de concepção após protocolo de IATF, realizado em 

uma propriedade com fins comerciais, portanto, dependente de bons resultados. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta revisão será abordada uma descrição de mecanismos de ação da P4 

endógena e exógena, sua associação ao período pós-parto e à sincronização do 

ciclo estral e ovulação. 

 

2.1 DINÂMICA FOLICULAR NO CICLO ESTRAL 

 

Noventa e cinco por cento dos ciclos nas vacas possuem 2 ou 3 ondas foliculares, 

sendo o aumento das concentrações de FSH o responsável por suas emergências, 

fazendo com que os folículos antrais ingressem ao pool  de folículos recrutados 

(GUINTER et al., 1996; BÓ, 2000). 

A secreção de FSH estimula o crescimento daquele grupo de folículos primários que 

foram recrutados e estão em estágio antral (WALTERS; SCHALLENBERGER, 

1984). Estes, em média, possuem aproximadamente 4 mm de diâmetro, e 

apresentam-se em número de sete a onze. Segue-se uma fase de evolução mútua 

de todos os aliciados, com duração em torno de três dias (GINTHER et al., 2003). 

O aumento na pulsatilidade de FSH permite que alguns folículos cresçam por 

estímulo da mitose e formação do líquido folicular (HAFEZ, 2004) e adquiram 

receptores e responsividade ao LH. O folículo dominante aparenta ter maior 

capacidade de produção de estrógenos (BADINGA et al., 1991), emerge 

aproximadamente 6 horas antes na onda e apresenta um maior tamanho após os 3 

dias de crescimento dos folículos selecionados (GINTHER et al., 2003). 

Ao produzir estrógenos e inibina, o folículo dominante faz um feedback negativo à 

produção de FSH, retornando este a níveis basais (IRELAND; ROCHE, 1982; LUCY 

et al., 1992). Isso permite que aquele folículo responsivo ao LH entre em vantagem 

sobre os outros selecionados e continue seu crescimento (BALL; PETERS, 2006).  
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Tal processo caracteriza o final da fase de evolução comum dos folículos e inicia a 

seleção do folículo dominante, caracterizada pela diferença entre os padrões de 

desenvolvimento entre este e os restantes (KASTELIC, 2004). 

O folículo dominante responde aos pulsos de LH e termina sua maturação, pelo 

incremento das ondas deste hormônio e estradiol, ovulando em caso de não haver 

um corpo lúteo responsivo (FORTUNE; RIVERA; YANG, 2004). 

Na presença de um corpo lúteo responsivo – na fase do diestro – o folículo 

dominante permanece funcional por muitos dias e atinge seu tamanho máximo, 

contudo, entra em atresia, devido à baixa freqüência pulsátil do LH causada 

progesterona (GINTHER; KNOPF; KASTELIC, 1989). Com isso, há um aumento no 

FSH pela queda no estrógeno e inibina, e acréscimo, por feedback, estimulando 

nova onda até que haja luteólise, e a ovulação possa ocorrer. O número de ondas 

em cada ciclo depende da vida útil do corpo lúteo, e um folículo dominante 

permanece ativo por 5 a 7 dias em um ciclo de duas ondas (LUCY et al., 1992).  

 

2.2 PROGESTERONA  

Esta seção inclui uma revisão sobre a farmacocinética e teores plasmáticos da 

Progesterona. 

 

2.2.1 Farmacocinética da Progesterona 

 

A Progesterona (P4), produzida pelo Corpo Lúteo (ALLEN, 1935), é carreada pela 

transcortina após sua liberação na corrente sanguínea. O mecanismo de ação é 

mediado pelo seu receptor intracelular, que modula a responsividade da célula-alvo 

à P4. A expressão dos receptores, e conseqüentemente, a sensibilização do órgão-

alvo, é controlada pelo estrógeno, que a aumenta, e pela P4, que a diminui, embora 

isso não ocorra em todos os tecidos-alvos. (GRAHAN; CLARKE, 1997). 
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No útero, por exemplo, a down-regulation pela P4 só é observada nas células 

epiteliais, mas não no miométrio e nas células do estroma. Substâncias, como o 

ácido retinóico, fatores de crescimento e outras já foram descritas por aumentar ou 

diminuir a expressão de receptores de P4 de maneira específica para determinadas 

células. O receptor da P4 pertence à superfamília dos fatores de transcrição, que 

tem como característica domínios funcionais específicos conservados entre espécies 

e famílias de indivíduos. O domínio central é a região mais conservada e o terminal 

carboxi, domínio da ligação com os ligantes, é menos conservada. Após a junção 

com o ligante, é mediada a dimerização e interação com coativadores, que permitem 

a modulação da transcrição. Na ausência do ligante o receptor de P4 permanece em 

conformação inativa, e a partir do momento que o ligante entra em contato, uma 

série de mudanças conformacionais ocorre. A partir daí a interação do receptor 

ativado com o DNA vai induzir a modulação da transcrição do gene e síntese 

protéica (GUIOCHON-MANTEL, 2000).  

A meia vida plasmática da P4 é de 36,3 minutos, o que indica um alto “clearance” do 

sistema circulatório (MILLER et al., 1963). Williams (1962) reportou recuperações de 

45% nas fezes de vaca leiteira prenha, e Miller et al. (1955) reportaram 

metabolização hepática e eliminação pelas fezes. 

O fígado absorve a maior parte dos isótopos radioativos de P4 administrados em 

vacas, o que vai ao encontro da informação de que este órgão é responsável em 

maior parte pela retirada dos esteróides da circulação (ESTERGREEN et al., 1977). 

Ocorre também uma rápida absorção da P4 pelo tecido adiposo, e dietas contendo 

maiores concentrações de lipídeos reduzem o clearance deste hormônio, 

aumentando seus teores plasmáticos (HAWKINS et al., 1995). 

A biotransformação dos hormônios esteróides ocorre por hidroxilação no citocromo 

P450, mais especificamente as subfamílias CYP3A e CYP2C (YOU, 2004), e o 

processo está correlacionado negativamente às concentrações plasmáticas ou 

teciduais de insulina (BARNETT et al., 1990; SHIMOJO et al., 1993) Lemley et al., 

demonstraram que um aumento na concentração de insulina nos hepatócitos 

diminuiu a atividade enzímica, e uma queda de 50% nesta atividade ocorreu em 

experimento com ovelhas ovariectomizadas (LEMLEY et al., 2008). Dietas 
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suplementadas com milho elevaram as concentrações de insulina em vacas leiteiras 

e a atividade da CYP3A e CYP2C foi diminuída pelo aumento da secreção de 

insulina (LEMLEY et al., 2010). 

 

A progesterona administrada via vaginal possui um acesso direto ao útero, e causa 

efeitos comparáveis aos da fase luteínica. Em humanos, esse tipo de administração 

leva a menores concentrações plasmáticas do que a administração i.m., porém os 

efeitos no endométrio e estroma uterino foram os mesmos, hipotetizando este 

“sistema porta uterino” (MILES et al., 1994). 

 

2.2.2 Teores plasmáticos de P4 durante o ciclo estral 

 

Os teores plasmáticos de P4 variam não apenas ao longo do ciclo estral, como 

também quanto à raça. Animais Angus possuem em média teores de 5,3±0,3 ng/mL, 

enquanto animais Brahman, 4,1±0,5 ng/mL, entre os dias 7 e 17 do ciclo estral (dia 

zero = estro) (SEGERSON et al., 1984). No terceiro dia que precede o estro os 

valores encontrados foram de 3,21 ±0,89 e no segundo dia 2,16±0,49 ng/mL 

(WETTEMANN et al., 1972). Um dia antes do estro e nos dois dias após este, os 

teores foram menores que 1ng/mL, tanto para Bos taurus, quanto para Bos indicus 

(WETTEMANN et al., 1972; ADEYEMO; HEATH, 1980). Os teores variaram de 

valores não detectáveis até 0,37 ng/mL na ocasião do estro e nos dois dias 

subseqüentes. Valores de 4,91 a 6,70 ng/mL foram encontrados entre os dias 13 e 

15 do ciclo, em vacas Gir (Bos indicus) (MADUREIRA, 1988).  

Durante o estro, os teores de P4 mantêm-se sempre <1ng/mL (ERB et al., 1976). 

Um dia antes do estro encontra-se 0,43±0,12 ng/mL; 0,33±0,07 durante o estro e 

0,20±0,06 dois dias após (WETTEMANN et al., 1972). 

Durante os dias em que a P4 mantêm-se alta (acima de 2,5 ng/mL) os teores de LH 

permanecem inalterados, subindo à medida que as concentrações de P4 diminuem 

para valores menores de 1,5 ng/mL. A queda na P4 (< 0,75 ng/mL) deve ocorrer em 
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período menor que 32h antes do pico de LH para que ocorram taxas normais de 

concepção (ERB et al., 1976).  

Wiltbank et al. (2006), relacionaram a alta produção leiteira e consumo alimentar 

com aumento na circulação hepática e maior metabolização dos esteróides, tendo 

como conseqüência alterações reprodutivas.  

 

Nos últimos 20 anos, houve uma queda de 20% nas taxas de concepção 

(WASHBURN et al., 2002), com diminuição no período de duração do estro para 

menos de 8h (LOPEZ et al., 2005), aumento da incidência de gêmeos (RYAN; 

BOLAND, 1991) e perdas gestacionais (SANTOS et al., 2004), além de outras 

alterações nas vacas leiteiras de alta produção.  

 

Uma correlação positiva entre o consumo de matéria seca e o “clearance” de P4 foi 

encontrada o que levaria a um aumento nas perdas gestacionais e diminuição nas 

taxas de concepção (SANGSRITAVONG et al. 2002). 

 

Apesar das alterações citadas serem mais evidentes em vacas leiteiras de alta 

produção, no presente estudo o foco é o rebanho de corte. Porém esses fatos 

evidenciam o importante papel da P4 em todo processo reprodutivo, e o fino balanço 

entre seus teores plasmáticos, às condições metabólicas e desafios que o animal é 

submetido, e o sucesso da reprodução.  

 

2.2.3 Teores plasmáticos de P4 durante tratamento com dispositivos vaginais 

 

Os dispositivos intravaginais são constituídos de uma base de náilon revestida com 

silicone impregnado de P4. No mercado existem diversos tipos de implante e cargas 

iniciais de P4, a saber: CIDR® - 1,9g de P4; PRID® - 1,55g de P4; CRONIPRES® - 

1,0 a 1,3g de P4; DIB® - 1,0g de P4; SINCROGEST® – 1,0g de P4 e PRIMER® – 

1,0g de P4.  
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Os teores plasmáticos de P4 variam nos tratamentos entre os animais, período do 

ciclo estral, concentração inicial do hormônio presente no dispositivo e utilização ou 

não de um estrógeno e PGF2α (MACMILLAN et al., 1991). 

Em média, animais ovariectomizados tratados com CIDR® novo (1,9g de P4) 

alcançam teores de 5,6±0,1 ng/mL, indo a 8,7±0,3 ng/mL na sexta hora e depois 

caindo a uma taxa de 0,55 ng/mL entre o D2 e D7 e 0.21 ng/mL do D7 ao D12, e 

animais ciclando obtiveram média de 4,9 ng/mL durante o tratamento (MACMILLAN; 

PETERSON, 1993).  

Peterson e Henderson (1991) encontraram teores de 6,7 ng/mL em média no 

primeiro dia após a inserção de um CIDR® novo e de 2,3 ng/mL no dia 15 em vacas 

ovariectomizadas. 

Munro (1987) comparou os teores alcançados pelo dispositivo CIDR® e PRID®, com 

cargas iniciais diferentes de P4 e estruturas diferenciadas de implante, e concluíram 

que não houve diferença nestes teores. Em animais sem um corpo lúteo funcional, 

aumentar a carga hormonal inicial além de 1,9 g não resultou em maiores teores no 

D15 após inserção do implante (MACMILLAN et al., 1990) e o dispositivo PRID não 

conseguiu manter teores acima entre 4 e 7 ng/mL após 7 dias mesmo com aumento 

de 2 para 6,25% (ROCHE; IRELAND, 1981). 

Cargas crescentes de P4 resultaram em uma relação quadrática com os teores 

plasmáticos, assim como a relação entre a carga inicial e a remanescente 

(MACMILLAN et al., 1990). Uma vez bem estabelecidas estas relações, a 

manutenção de teores altos o suficiente até pelo menos o 15° dia de tratamento 

levou naturalmente a pensar-se no reaproveitamento dos implantes (ROCHE et al., 

1974).   

A reutilização de um implante contendo 1,9g ou 1g de P4 não resultou em diferentes 

taxas de concepção, sendo, portanto, possível (COLAZO et al., 2004, 2006; 

CREPALDI, 2010). Teores plasmáticos do implante DIB®, contendo 1g de hormônio, 

diminuíram gradualmente conforme os dias de tratamento (SANTOS et al., 2004), 

alcançando 1,56 ng/mL no D16 (PIMENTEL, 2006). Já os teores plasmáticos 

alcançados pelo CIDR® novo, reutilizado uma ou duas vezes são de 1,2-1,7 ng/mL; 
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>1 ng/mL e ≤1 ng/mL, repectivamente. Os tratamentos diferem, portanto, em relação 

aos teores, e uma interação entre tempo e tratamento ocorre (LONG et al., 2009).  

A utilização de um estrógeno, no início do tratamento, leva à luteólise e faz com que 

os teores plasmáticos, no dia 12 após inserção do implante, sejam similares àqueles 

encontrados em animais castrados ou tratados com PGF2α (MACMILLAN; 

PETERSON, 1993). 

 

2.2.4 Teores plasmáticos de P4 e alterações endócrinas 

 

Estudos conduzidos com o intuito de avaliar os padrões de dominância folicular e 

indução de cistos são importantes para compreensão dos efeitos dos teores de P4 

provindos da reutilização de implantes no sistema endócrino. 

Os teores de P4 durante toda fase luteínica bloqueiam o pico de LH (ROCHE; 

IRELAND, 1981; KESNER; PADMANABHAN; CONVEY, 1982; SAVIO et al., 1993) e 

quando em altas concentrações, também o padrão pulsátil deste é suprimido 

(BERGFELD et al., 1995, 1996). Quando os teores de P4 encontram-se entre 1-3 

ng/mL, o padrão pulsátil do LH fornece o suporte gonadotrófico necessário ao 

crescimento do folículo dominante, o que acontece durante a onda folicular pouco 

antes da luteólise (BERGFELD et al., 1996; KOJIMA  et al., 2003). 

Duchens e colaboradores (1995) evidenciaram que teores plasmáticos tão baixos 

quanto 0,3-0,4 ng/mL foram capazes de bloquear a ovulação. Os folículos crescem 

em tais teores, podendo manter sua dominância por mais de 10 dias (KOJIMA et al., 

2003), porém como falham em ovular, pelo bloqueio da P4 ao pico de LH, tornam-se 

císticos (ROBINSON et al., 2006). 

Hatler et al. (2008) observaram uma tendência em haver maior frequência de pulsos 

de LH conforme as reutilizações do implante CIDR®, ou seja, durante o tratamento 

com o implante novo, ocorreu menor incidência de pulsos nos períodos de coleta de 

8h. As médias dos teores de P4 obtidos para o CIDR® novo (1,46±0,11), reutilizado 

por 14 dias (0,87±0,12) e 28 dias (0,58±0,10) diferiram.  
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Picos pré-ovulatórios de LH podem ocorrer naturalmente caso a P4 esteja ao redor 

de 0,26-0,44 ng/mL, e estes teores não são capazes de suprimir os picos de LH 

caso sejam induzidos pela administração de estradiol exógeno (cipionato de 

estradiol) (HATLER et al., 2008). 

Folículos que crescem em baixos teores de P4 possuem maior diâmetro, crescem 

por mais tempo e persistem mais do que aqueles em teores fisiológicos (ADAMS; 

MATTERI, GINTHER, 1992).  

Teores plasmáticos resultantes de reutilizações subseqüentes de implantes de P4 

chegam a valores subluteínicos, e, portanto, permitem maior crescimento do folículo 

dominante durante o tratamento. Isso pode levar à uma ovulação precoce depois da 

retirada do implante, como evidenciou Crepaldi (2010), o que prejudicaria a posterior 

taxa de concepção, pela inseminação fora do período de viabilidade oocitária.  

 

2.2.5 Determinação in vitro da quantidade de P4 em matrizes poliméricas 

 

A quantidade de P4 liberada in vitro por um implante em determinado período pode 

ser obtida através de técnica descrita por Bunt et al. (1997). Esta técnica foi 

adaptada da United States Pharmacopeia, originalmente descrita para avaliação de 

implantes humanos. 

Os valores acumulados de hormônio em função do tempo obtidos neste 

procedimento podem ser adaptados a diversos modelos matemáticos, como, por 

exemplo, o Zero-order e o First Order, que descrevem a cinética de liberação do 

fármaco no meio o qual está inserido. 

As taxas de passagem dos esteróides são influenciadas tanto por características do 

silicone do implante (área e espessura) quanto características dos hormônios 

(polaridade e presença de cadeias laterais) (DZIUK; COOK, 1966). 

Quando a técnica descrita por Bunt et al. (1997) é aplicada aos dispositivos 

intravaginais de P4 confeccionados com polímeros, encontram-se quantidades em 
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função do tempo que podem ser descritas pela equação de Higuchi (RATHBONE et 

al., 2002; PIMENTEL, 2006). A quantidade de P4 liberada por cm2 em função da raiz 

quadrada do tempo, no caso deste modelo, gera uma reta, e seus coeficientes 

angulares identificam a liberação.  

Rathbone et al. (2002) obtiveram coeficientes angulares de 1.300 µg/cm2/t
1/2, 

aplicando o modelo de Higuchi em blendas de PCL com 10% de P4, valor 

aproximado ao encontrado no dispositivo CIDR® (1,9g de P4), 1.228.52 µg/cm2/t
1/2 

(BURGGRAAF et al., 1997). Pimentel encontrou valores de 677,39±16,13 µg/cm2/t1/2 

testando o dispositivo DIB®, que contém 1g de P4. 

 

2.3 SINCRONIZAÇÃO DO CICLO ESTRAL 

 

O controle farmacológico do ciclo estral é baseado na manipulação das regulações 

endócrinas e alterações hormonais, simulando acontecimentos fisiológicos da 

fêmea. Garante-se, assim, uma ovulação em momento conveniente e retorno à 

atividade cíclica de vacas em anestro pós-parto (BALL; PETERS, 2006). 

Este controle é baseado em três abordagens principais: Indução da luteólise por 

agentes luteolíticos, como a PGF2α, eficaz em vacas cíclicas; manipulação de 

folículos e corpo lúteo pela combinação entre GnRH e PGF2α; e administração 

exógena de P4  ou seus derivados sintéticos, simulando a função do corpo lúteo, e 

procedendo à sua retirada abrupta. Este último procedimento é eficiente em induzir a 

ovulação também em vacas acíclicas. (MADUREIRA; PIMENTEL 2005; BALL; 

PETERS, 2006; BARUSELLI, et al., 2006). 

 

2.3.1 Progesterona na sincronização do ciclo estral 

 

A administração exógena do P4 mimetiza seus efeitos biológicos, dentre os quais 

pode-se citar a supressão do estro, a inibição do pico pré-ovulatório de LH – simula 
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a fase luteínica do ciclo - e regulação da secreção pulsátil de LH, levando à 

ocorrência das ondas foliculares e seu desenvolvimento. (LARSON; BALL, 1992). 

Para o sucesso na sincronização da ovulação, a adoção de períodos longos de 

tratamento, entre 18 e 21 dias, deveria ser preconizada. Dessa maneira pode-se 

evitar que a duração da vida útil do CL ultrapasse o período de exposição ao 

implante, levando à falha de sincronismo. (BALL; PETERS, 2006). 

Porém, foi demonstrado haver baixa taxa de gestação após tais procedimentos 

(TRIMBERGER; HANSEL, 1955), provavelmente devido à ovulação de folículos 

persistentes com oócitos de fertilidade reduzida, ou pela inibição do transporte de 

espermatozóides por alterações no ambiente uterino (ROCHE et al., 1974; 

WISHART, 1977; BALL; PETERS, 2006). 

Devido à isso, deve-se aplicar no início do tratamento, um agente luteolítico / 

antiluteotrófico, tal qual os estrógenos, e diminuir o período de exposição à P4 para 

sete à nove dias (WILTBANK, 1961; WOODY; GINTHER, 1968). Além disso, após o 

tratamento, deve-se aplicar uma dose de prostaglandina F2α a fim de limitar a 

exposição à P4 exógena e endógena (ROCHE, 1978). 

 

2.3.2 Estradiol 

 

O Estradiol é capaz de apresentar efeito luteolítico (WILTBANK et al., 1961), conferir 

efeito sinérgico à P4, uma vez que baixa os teores de LH (impede pico ovulatório), 

suprime um eventual folículo dominante, e leva à emergência de nova onda folicular 

(MADUREIRA; BARUSELLI; MARQUES, 2000; MARTINEZ et al., 2000; BÓ; 

CUTAIA; BARUSELLI, 2004; CAVALIERI, 2004). 

A administração de Benzoato de Estradiol (2mg) no momento da inserção do 

implante de P4 causa emergência de uma nova onda folicular em média 4.3 ±0.2 

dias (BÓ et al., 1995) e é um dos protocolos mais utilizados para sincronização 

(MACMILLAN; BURKE, 1996, BÓ et al., 2002).  
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A aplicação de uma segunda dose de Benzoato de Estradiol (1mg) visa sincronizar o 

estro e a ovulação (LEMASTER et al., 1999) e é essencial para o sucesso da 

inseminação, aumentando as taxas de prenhez (COLAZO et al., 1999). Deve ser 

administrada 24hs após a remoção do implante (MADUREIRA; BARUSELLI; 

MARQUES, 2000; BÓ et al., 2004). 

Devido à menor meia vida deste hormônio, se faz ainda necessária uma aplicação 

de PGF2α no momento da retirada do implante, garantindo assim a luteólise 

(BARUSELLI et al., 2006) e a inseminação deve acontecer de 52 a 56 horas após a 

retirada (BÓ et al., 2002).   

 

2.3.3 A eCG 

 

A eCG é produto dos cálices endometriais da égua prenhe, produzida do 40º ao 

130º dia de gestação. Possui meia vida longa e se liga aos receptores de FSH e LH 

dos folículos e de LH no corpo lúteo (MURPHY; MARTINUK, 1991). 

A utilização da ECG, no momento da retirada do implante de P4, aumenta o diâmetro 

do folículo dominante e, conseqüentemente, as taxas de ovulação e concepção à do 

(BARUSELLI et al., 2006). Este fenômeno ocorre porque a eCG possui ação similar  

FSH e LH, predominantemente do primeiro (GREGORY; ROCHA, 2004), visto que 

possui, em sua estrutura química, subunidades  e , semelhantes aos hormônios 

hipofisários citados (HAFEZ; HAFEZ, 2004). 

Isso se mostra importante frente ao diâmetro médio dos folículos no pós-parto 

apresentarem-se menores e sofrerem atresia antes de atingir o tamanho ideal para 

ovular (MURPHY; BOLAND; ROCHE, 1990; YAVAS; WALTON, 2000).  

 

Conseqüentemente, a eCG torna-se útil em vacas/novilhas em anestro pós-parto 

e/ou baixa condição corporal, resultantes da mamada e/ou consumo insuficiente de 

nutrientes (RIBEIRO FILHO et al., 2002; BARUSELLI et al., 2004). Porém, em 

animais com bom escore de condição corporal este hormônio não leva à melhora de 
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índices reprodutivos, provavelmente devido à alta taxa de ciclicidade, apresentada 

nestes casos, dispensando seu uso (BARUSELLI et al., 2004). 

 

Em estudo conduzido por Rossa et al. (2009), a associação da eCG ao protocolo de 

Norgestomet aumentou as taxas de prenhez em animais com <45 dias pós-parto, 

em relação ao protocolo com Benzoato de Estradiol e controle (solução fisiológica). 

 

2.3.4 Taxas de concepção com reutilização de implantes 

 

A reutilização de implantes de P4 em programas de IATF apresenta resultados 

variados. A carga inicial de P4 de 1,9g presente no CIDR® permite sua reutilização, 

porém o terceiro uso já apresenta quedas nas taxas de concepção, quando a IATF é 

realizada 54h após a retirada do implante (SÁ FILHO et al., 2009, comunicação 

pessoal). Não ocorrem diferenças nas taxas de concepção quando este implante é 

utilizado pela segunda vez (BARUFI, 2002).  

As taxas de concepção não se alteraram com este mesmo dispositivo previamente 

usado por 9 ou 18 dias, quando as inseminações ocorreram 48h após a retirada do 

implante (MENEGHETTI et al., 2009). Da mesma maneira, dispositivos com carga 

inicial de 1g de P4, previamente utilizados por 8 ou 16 dias, não diferiram quanto às 

taxas de prenhez, quando a inseminação ocorreu 48h após a retirada (MEDALHA et 

al. 2009). 

Em estudo conduzido por Cutaia et al. (2005), as taxas de concepção obtidas com o 

uso de dispositivos DIB® manufaturados com 1 ou 0,5g de P4não diferiram.   
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2.4 PERÍODO PÓS-PARTO 

 

A reprodução desempenha papel chave para o desempenho econômico de um 

rebanho, sendo cinco vezes mais importante para valores econômicos do que 

parâmetros produtivos e de produto (TRENKLE; WILLHAM, 1977). Dentro da classe 

da reprodução tem-se, dentre outros, o intervalo entre partos, e para obtenção de 

máxima eficiência reprodutiva, este período compreendido entre o parto e uma nova 

concepção deveria ser de aproximadamente 80 dias, levando assim ao nascimento 

de um bezerro por vaca por ano (YAVAS; WALTON, 2000).  

Para isso é necessário vencer a condição de anestro pós-parto, na qual se 

encontram aproximadamente 50% das vacas, em início de estação de monta, no 

Brasil (MADUREIRA et al., 2006) ou até menos (BARUSELLI et al., 2006). Vacas 

que nela permanecem, durante grande período da estação de monta, concebem 

apenas ao final desta, e, conseqüentemente, seus bezerros possuirão menor peso e 

serão mais jovens quando de sua desmama (SANTOS; SÁ FILHO, 2006)  

A ausência de um corpo lúteo e o tamanho reduzido dos ovários, além da falta de 

sinais de estro, durante período de tempo prolongado, caracteriza o anestro pós-

parto (WILTBANK et al., 2002; AHUJA et al., 2005; MADUREIRA et al., 2006). 

As causas dessa condição incluem sazonalidade, fatores relativos à raça, distocias, 

presença ou não do touro, palpações uterinas, efeitos persistentes da gestação 

anterior, e os dois principais fatores: nutrição e amamentação (SHORT et al., 1990; 

YAVAS; WALTON, 2000).  

 

2.4.1 Alterações hormonais no pós-parto  

 

Na fase final da gestação, a produção de estrógenos placentários aumenta, 

principalmente de Estradiol (E2) e P4, desencadeadores de um feedback negativo no 

hipotálamo, que leva à baixa liberação de GnRH. Conseqüentemente, no período 
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pós-parto, os estoques de LH/FSH da hipófise estarão reduzidos (NETT et al., 

1988). 

Nas cinco semanas que precedem o parto os teores de LH estão muito baixos ou 

indetectáveis, devido à depleção de seus estoques, e o padrão de ondas de FSH 

que precede uma emergência folicular não está presente (CROWE et al., 1998). A 

diminuição abrupta dos teores de E2 e P4 após o parto reinicia as ondas de FSH 

(GINTHER et al., 1996; CROWE et al., 1998). Os pulsos e o conteúdo hipofisário de 

LH aumentam, conforme aumenta o período pós-parto, e as concentrações de 

receptores de GnRH e E2 permanecem sempre altas, assim como não mudam as 

concentrações plasmáticas de FSH (NETT et al, 1988). 

Como não se têm alterações na liberação de FSH (STAGG et al., 1998), o padrão de 

ondas foliculares reinicia em média 4,0±0,9 dias após o parto (GINTHER et al., 

1996) e, em aproximadamente 10-14 dias, um folículo dominante pode ser 

identificado em vacas lactantes (STAGG et al., 1995), porém apenas 11% dos 

animais ovulam tal folículo (MURPHY; BOLAND; ROCHE, 1990). 

Nesta condição anovulatória, existe crescimento folicular até o desvio, porém não há 

crescimento além de aproximadamente 8mm de diâmetro e nem presença de um CL 

(WILTBANK; GÜMEN; SARTORI, 2002).  Uma média de 4,2 ondas foliculares ocorre 

antes da primeira ovulação, em gado de corte criado a pasto, ou 43,4±5,3 dias 

(McDOUGALL et al., 1995).  

A retomada da ovulação nas vacas paridas, provavelmente, obedece à “gonadostat 

theory” de Ramirez e McCann (1963) para a puberdade, onde a elevação de 

secreção de LH ocorre devido à uma diminuição da sensibilidade do hipotálamo ao 

E2. Tem-se então aumento na pulsatilidade do LH em função do período pós-parto. 

Fato verificado por Nett et al. (1988), que encontraram ausência de pulsatilidade aos 

15 dias pós-parto, pelo menos um pulso nos animais com 30 dias pós-parto e até 3 

pulsos aos 45 dias, durante o período de coleta de 8h, a cada 15 minutos. 

A pulsatilidade do LH, resultado da diminuição de receptores de E2 no Hipotálamo, 

permitirá o crescimento final deste folículo, produtor de E2 (WILTBANK et al., 2001). 
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O aumento deste último, por sua vez, desencadeará um pico de LH, permitindo a 

ocorrência da primeira ovulação pós-parto (MADUREIRA et al., 2006). 

 

2.4.2 Ciclos curtos 

 

Sinais de estro não precedem a primeira ovulação (MURPHY et al., 1990) devido a 

ausência de um pré-estímulo da P4 nos centros cerebrais de comportamento sexual 

(YAVAS; WALTON, 2000). Em 82% (STAGG et al., 1995) e 78% (MURPHY; 

BOLAND; ROCHE, 1990) dos animais ocorre um ciclo de menor duração do que o 

normal, com média de 12,1 ±1,2 dias. e 7-10 dias (ODDE et al., 1980) 

Os tamanhos dos folículos nestes ciclos são semelhantes aos de ciclos normais 

(PERRY et al., 1991) levando ao desenvolvimento de um CL com diâmetro 

compatível. Os estímulos gonadotróficos estão presentes (GARVERICK et al. 1988), 

não há diminuição da concentração e da responsividade de receptores de LH neste 

CL (DUBY et al., 1985; SMITH et al., 1996), sua função é normal (HU et al., 1990) e 

não há aumento da responsividade à PGF2α (COPELIN et al., 1989). 

A mais provável causa seria a baixa concentração de P4 e E2 que precede a 

primeira ovulação no pós-parto, levando a um aumento nos receptores endometriais 

de Ocitocina, favorecendo a ação desta no mecanismo de luteólise (ZOLLERS et al., 

1993; MANN; LAMMING, 2000). Este efeito estaria potencializado pela liberação de 

Ocitocina, proveniente da amamentação (TROXEL; KESLER, 1984; TROXEL; 

OPSOMER; KESLER, 1984).  

 

2.4.3 Amamentação 

 

No sistema de criação nacional, a amamentação dos bezerros é contínua e a 

desmama acontece ao redor dos 7 meses de idade. Isso pode ser um dos principais 
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fatores relacionados ao baixo desempenho reprodutivo de um rebanho (WAGNER; 

OXENREIDER, 1971). 

Após a normalização dos estoques de LH na hipófise, a liberação deste passa a 

depender da amamentação, uma vez que desmames temporários ou totais 

aumentam a freqüência dos pulsos de LH (MYERS et al.,1989; STAGG et al., 1998) 

e a concentração de receptores de LH no folículo (WALTERS et al., 1982), 

comparativamente à vacas que permaneceram com suas crias. Após 45 dias pós-

parto, o desmame não mais influenciou na liberação de LH, devido à diminuição da 

sensibilidade ao efeito supressor da mamada (BELL et al., 1998). 

A presença do bezerro e seus estímulos táteis no úbere ou tetos, leva à esta 

supressão, provavelmente por mecanismos opioidogênicos (WHISNANT et al., 

1986). Peptídeos opióides endógenos – encefalinas, endorfinas e dinorfinas – são 

produzidos a partir da amamentação, e inibem a liberação de GnRH (LESHIN et al., 

1991), e, conseqüentemente, LH (MALVEN et al., 1986; CHAO et al., 1986; MYERS, 

et al., 1989). 

Ademais a pulsatilidade do LH é modulada por estrógenos ovarianos, e o estímulo 

da mamada aumenta a sensibilidade do GnRH ao feedback negativo destes. Esse 

quadro se modifica conforme o período pós-parto aumenta, e o hipotálamo retorna à 

sua responsividade normal, elevando a pulsatilidade do LH (GARCIA-WINDER et al., 

1984). 

Ainda durante a mamada ou contato mãe-filhote, são liberadas ocitocinas 

(STEVENSON et al., 1994), substâncias que no endométrio levam à produção de 

PGF2α, acarretando luteólise e conseqüentemente ciclos curtos no pós-parto 

(MADUREIRA; PIMENTEL, 2005). 

À mobilização energética, à atividade hormonal diferenciada e aos mecanismos 

opioidogênicos envolvidos ainda se somam fatores capazes de aumentar o intervalo 

entre partos. Por exemplo, pode-se citar uma maior ligação maternal entre a vaca e 

sua cria, maior freqüência de mamadas e quantidade de leite consumido, ou seja, 

fatores individuais dentro de um rebanho (WILTBANK et al., 2002). 
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Alternativas à desmama, ao redor dos sete meses, seriam as técnicas de desmame 

precoce ou mamadas interrompidas, controladas. Porém, as desvantagens de 

manejo, aumento na incidência de doenças nos bezerros e redução de seu peso ao 

desmame devem ser levados em consideração (SHORT et al., 1990). 

 

2.4.4 Nutrição 

 

Os efeitos da nutrição sobre o anestro pós-parto se dão por muitas variáveis, como 

quantidade e qualidade do alimento ingerido, reservas corporais adquiridas (SHORT 

et al., 1990), condição corporal no período do parto e suplementação pré e pós-parto 

(MADUREIRA et al., 2006). 

No terço final da gestação, a exigência nutricional aumenta drasticamente, e os 

resultados de uma nutrição inadequada, neste período, podem levar a um aumento 

no intervalo entre partos, pelo prolongamento do anestro (SCHINGOETHE; BYERS; 

SCHELLING, 1988). 

Após o parto, a quantidade de alimento ingerido no início da lactação não consegue 

suprir as necessidades de energia para manutenção e produção, sendo este 

consumo ineficiente o mais importante fator afetando a fertilidade (BUTLER; SMITH, 

1989; SANTOS; SÁ FILHO, 2006). 

Frente ao balanço energético negativo, a partição dos nutrientes ingeridos obedece 

a critérios de relevância. A manutenção do metabolismo basal, atividade e 

crescimento possuem prioridade sobre reservas energéticas, prenhez, lactação e 

ciclo estral (SHORT et al., 1990). Esta condição se apresenta mais evidente em 

primíparas, devido se encontrarem ainda em fase de crescimento (NRC, 2000). 

A má qualidade das pastagens brasileiras contribui para este cenário, e a restrição 

alimentar no pré-parto leva à perda de peso e diminuição das reservas corporais, 

culminando com baixo escore corporal (PIRES et al., 2004).  
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Segundo Randel (1990), o baixo escore não permite que haja utilização de fontes de 

reserva energética para o início da lactação, sendo que um ECC de no mínimo 5 – 

escala de 1 à 9 – deve ser preconizado. Isso asseguraria uma reserva de nutrientes 

adequada a um bom desempenho reprodutivo pós-parto.  

A influência do ECC é mais acentuada nas primíparas, pois sofrem mais com o 

balanço energético negativo no pós-parto. Frente à isso é muito importante manter 

um escore adequado no momento do primeiro parto (PIRES et al., 2004; 

WILTBANK, 1970). 

A influência das suplementações pré e pós-parto. Segundo Wiltbank; Ingals e 

Zimmerman (1964), quando há uma restrição no consumo energético no pré-parto, 

há uma queda no ECC e, conseqüentemente, anestro prolongado. Pode-se concluir, 

portanto, que esta suplementação é decisiva no retorno à atividade cíclica ovariana 

e desempenho reprodutivo das vacas de corte (SANTOS; AMSTALDEN, 1998). 

A suplementação no pós-parto também pode reduzir o tempo para manifestação do 

estro, caso seja comparado com um grupo sem suplementação, porém os efeitos 

não são tão pronunciados (WILTBANK et al., 1962). 

Assim sendo, existe uma inter-relação entre os dois tipos de período de tratamento. 

Sabe-se que a influência do nível nutricional pós-parto é menor caso haja nutrição 

eficiente no pré-parto. Por conseguinte, vacas com baixo escore na parição, 

decorrentes da suplementação inadequada antes do parto, sofrem influência muito 

positiva ao serem alimentadas eficientemente no pós-parto (DUNN  et al., 1969). 

A determinação de funções e mecanismos específicos da influência de nutrientes na 

reprodução é difícil, uma vez que não há substâncias específicas requeridas para 

tal. Todos os nutrientes estudados também participam de outras funções do 

organismo (ROCHE; CROWE; BOLAND, 1992; DISKIN et al., 2003).  

Pode-se presumir que os efeitos da nutrição atinjam principalmente a síntese de 

GnRH, a hipófise anterior pela secreção e síntese de LH/FSH e GH – Growth 

Hormone – e nos ovários a regulação do crescimento folicular e síntese de 

hormônios esteróides (DISKIN et al., 2003). 
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Aparentemente, a subnutrição acarreta um efeito semelhante ao das novilhas pré-

púberes, onde a quantidade de E2 é inibitória à secreção de GnRH/LH. A ovulação 

não ocorre porque não há pico destes hormônios ou de estradiol. Esta condição de 

sensibilidade elevada ao E2 parece estar diretamente relacionada ao balanço 

energético do animal (WILTBANK; GÜMEN; SARTORI, 2002). 

O balanço energético negativo diminui as concentrações de glicose, insulina e IGF1 

no sangue, e também baixa as concentrações de P4 no plasma (SANTOS; SA 

FILHO, 2006). Há diminuição da atividade e concentração de leptina, provavelmente 

o metabólito responsável pela inter-relação entre o estado metabólico do animal e 

sua capacidade reprodutiva (GONÇALVES et al., 2006). 

Todas estas substâncias e hormônios afetam a foliculogênese, ovulação e produção 

de esteróides (SANTOS; SA FILHO, 2006). 

 

2.4.5 Ações da P4 no pós-parto 

 

A condição de anestro pós-parto pode ser contornada pelo tratamento com 

progestágenos. O perfil hormonal e seus efeitos na vaca parida são muito 

semelhantes à novilha pré-púbere, portanto a exposição aos progestágenos é capaz 

de aumentar a secreção de LH e normalizar o crescimento folicular, desde que o 

padrão de liberação de FSH esteja presente (GARCIA-WINDER et al., 1986). 

Isso ocorre porque nessas duas classes animais existe um feedback negativo do E2 

à liberação de pulsos de GnRH, e conseqüente inexistência do padrão pulsátil de 

LH. O progestágeno ameniza este processo, uma vez que diminui a expressão de 

receptores de estradiol no hipotálamo (DAY; ANDERSON, 1998), e leva a um 

aumento no LH, e induz a puberdade ou o retorno à ciclicidade. 

Vacas em anestro, submetidas ao tratamento, apresentaram aumento na freqüência 

do LH, tanto em rebanhos leiteiros quanto em rebanhos de corte (RHODES et al., 

2002; GARCIA-WINDER et al., 1986). Os folículos nos animais tratados contêm mais 

receptores para LH, possuem maior peso pelo maior conteúdo de líquido folicular, e 
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mais E2. Receptores de FSH não apresentam alterações em vacas tratadas e não 

tratadas (INSKEEP et al., 1988). 

A normalização do FSH, logo após o parto, permite que ondas foliculares cresçam 

normalmente, porém devido à ausência do LH, estas não culminam na ovulação. 

Esta pode ser induzida pelo GnRH, gonadotrofinas ou estrógenos (DAY, 2004), 

porém será geralmente seguida de um ciclo curto (WEBB et al., 1980; MURPHY; 

BOLAND;ROCHE, 1990; DAY, 2004). 

Isso ocorre porque baixas concentrações de P4 levam a um aumento na expressão 

de receptores de ocitocina e diminuição de receptores de P4 no endométrio, 

permitindo que ocorra um feedback positivo precoce entre a ocitocina e a 

prostaglandina e conseqüente luteólise prematura (ZOLLERS et al., 1993; MANN e 

LAMMING, 2000). Altas concentrações de E2 aplicadas no meio do ciclo estral 

induzem a luteólise pelo aumento da produção de PGF2α (BERTAN et al., 2006).   

É esperado, portanto, que a exposição à P4 proveniente de implantes, antes da 

primeira ovulação, minimize os efeitos supracitados, diminuindo a expressão de 

receptores de ocitocina no endométrio (PARKINSON; LAMMING, 1990; ZOLLERS et 

al., 1993), prolongando a duração do CL, que se forma após a primeira ovulação. 

Estes acontecimentos estão intimamente ligados à amamentação, que induz 

liberação de ocitocina (STEVENSON et al., 1994), em uma situação endócrina 

favorável à ação desta no mecanismo de luteólise supracitado. Quando os estoques 

de LH já estão reestabelecidos após o parto, a amamentação contribui para a 

ausência de picos deste, uma vez que aumenta a sensibilidade hipotalâmica ao E2 

pela ação de endorfinas, liberadas durante a mamada (YAVAS E WALTON, 2000; 

LESHIN et al., 1991). 

Da mesma maneira que soluciona os problemas envolvidos na presença de ciclos 

curtos, a P4 diminui a influência da mamada nas alterações do período pós-parto, 

atuando na dessensibilização exarcebada ao E2 e mecanismo de luteólise 

(ANDERSON; DAY, 1996).  

A melhoria nas respostas a tratamentos em vacas com baixo escore corporal, 

principalmente quando a eCG é utilizada, ocorre pelo suporte gonadotrófico e 
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ligação entre os “hormônios metabólicos” – GH, Leptina, Insulina, IGF1 – e os 

hormônios reprodutivos (MADUREIRA et al. 2005), uma vez que a reprodução não é 

prioridade na partição de nutrientes ingeridos, sendo então deixada de lado quando 

do consumo de forragem pobre (SHORT et al., 1990). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesta seção serão detalhados os procedimentos realizados em cada experimento. 

 

5.1 EXPERIMENTO IN VITRO 

 

Experimento realizado in vitro com os dispositivos intravaginais Cronipres®. 

 

5.1.1 Delineamento experimental 

 

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com medidas repetidas no 

tempo. Foram realizados dois ensaios com três dispositivos Cronipres® em 

duplicata, sendo dispositivos de segundo, terceiro e quarto usos. Dispositivos de 

primeiro uso foram testados em duplicata em um terceiro ensaio. Cada dispositivo 

constituía uma unidade experimental. 

 

 5.1.2 Local 

 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Farmacologia e Endocrinologia da 

Reprodução – LFER, do Departamento de Reprodução Animal – VRA, da Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo – FMVZ-USP, 

campus de Pirassununga. 

As dosagens de P4 foram realizadas no Laboratório de Bromatologia do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal (FMVZ-USP). 
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5.1.3 Dispositivos 

 

Na análise da liberação de P4 foram testados os dispositivos intravaginais 

Cronipres® novos e em suas três reutilizações, ou seja, implantes já utilizados uma 

(2° uso), duas (3° uso) ou três vezes (4° uso). Cada implante novo contêm 1g de P4, 

28 g de silicone inerte e 41 g de veículo q.s.p.. Um anel complementar de P4 foi 

inserido para cada dispositivo de 3° uso e dois anéis complementares para os 

dispositivos de 4° uso. Os anéis complementares contém 0,1 g de P4 e 2,93g de 

silicone inerte cada, e o fabricante inicialmente indica a colocação de todos os anéis 

a partir do segundo uso para permitir um terceiro uso. 

 

5.1.4 Metodologia 

 

Utilizou-se um dissolutor de comprimidos (Nova Ética, modelo 299) com 6 cubas de 

volume 1000 mL, que foram preenchidas com solução álcool-água destilada na 

proporção 60:40. Em cada cuba foi mergulhado um implante de P4, sendo que cada 

uso foi testado em duplicata, totalizando 12 implantes nos testes das reutilizações e 

4 implantes no teste dos dispositivos novos. 

Os dispositivos foram cortados, selados com silicone e secados por 24h. Após isso 

foram amarrados às hastes giratórias do dissolutor e mergulhados nas cubas para 

início do experimento.   A temperatura da água foi mantida à 38° C com agitação de 

150 RPM (BUNTT et al. 1997) durante todo o período. As amostras de 1mL foram 

coletadas nos tempos 2 minutos, 2h, 4h, 8h, 12h, 24h, 48h, 72h e 96h da colocação 

dos implantes nas cubas, filtradas em filtro Millipore® (0,45 µm), acondicionadas em 

tubos de vidro, tampadas e seladas com Parafilm® e mantidas em geladeira à 4°C, 

até o momento da dosagem hormonal, que ocorreu quatro dias após o término das 

coletas em ambos ensaios. 

As análises foram realizadas pela técnica de cromatografia líquida de alto 

desempenho (HPLC), composta de fase estacionária (coluna C18 ODS – Shin Pack 
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CLC ODS, 0,15mm x 6,0 mmÆ) e fase móvel de acetonitrila/água em proporção de 

60:40, fluxo de 2mL/min. As amostras foram injetadas automaticamente na 

quantidade de 20 microlitros, e lidas em comprimento de onda de 240nm. O tempo 

esperado de retenção da P4 é de 1,6 – 4,4 min aproximadamente. A curva de 

calibração é preparada com base na mensuração do pico de base e o intervalo de 

linearidade está entre 0,01 e 54,5 mcg/mL (R2 =0,9999). 

 

5.1.5 Análise Estatística 

 

Os dados foram analisados pelo do programa Statistical Analysis System (SAS). 

Para que fossem submetidos à estatística de inferência, foram testados quanto à 

normalidade dos resíduos pelo PROC UNIVARIATE, teste de Shapiro-Wilk e 

homogeneidade das variâncias pelo PROC MEANS, teste de Bartlett. 

Os dados relativos à liberação por dispositivo foram submetidos à análise de 

variância pelo do PROC GLM do SAS, com o comando REPEATED, para o fator 

medidas repetidas no tempo, atentando-se à possibilidade de interação 

tempo*tratamento.   

Os polinômios ortogonais para os nove tempos de coleta foram obtidos pelo PROC 

IML. 

Após isso utilizou-se o PROC REG para gerar uma equação descritiva das 

liberações de P4 por implante por tempo, testando modelos lineares, quadráticos e 

desvio, que determinou um valor de R2 (coeficiente de determinação). Para cada 

coeficiente angular foi gerado um valor de P pelo PROC GLM. Foram testadas 

liberações acumuladas ao longo do tempo. 

Para averiguar a diferença entre as equações lineares, para os diferentes usos, foi 

realizado um teste de comparação dos coeficientes angulares, pela interação 

tempo*tratamento, no PROC GLM.  O nível de significância adotado foi de 5%. 
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5.2 EXPERIMENTO IN VIVO – VACAS OVARIECTOMIZADAS 

 

Experimento conduzido in vivo com vacas ovariectomizadas implantadas com o 

dispositivo Cronipres®. 

 

5.2.1 Delineamento experimental 

 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, adicionado de medidas 

repetidas no tempo, tendo como variável dependente a concentração plasmática de 

P4.  Dispositivos novos e as três possíveis reutilizações do implante foram testados, 

em triplicata.  Cada animal constituiu uma unidade experimental.  

 

5.2.2 Local 

 

Os ensaios foram realizados nos currais de manejo do Centro de Biotecnologia da 

Reprodução Animal - CBRA, Departamento de Reprodução Animal – VRA, da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo – 

FMVZ-USP, campus de Pirassununga. 

 

5.2.3 Animais, Tratamentos e Metodologia 

 

Doze vacas castradas (Bos indicus x Bos taurus), com predominância de sangue 

zebuíno, receberam um implante vaginal cada, sendo que cada uso do implante foi 

testado em triplicata. 
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Implantes de terceiro uso foram acrescidos de um anel complementar de P4 e 

implantes de quarto uso acrescidos de dois anéis complementares de P4, como 

descrito no teste in vitro. Os dispositivos permaneceram nos animais por oito dias e 

a colheita de sangue foi realizada em tubos vacuolizados Vacuette®, com EDTA 

como anticoagulante, nos seguintes tempos: 0 (momento da colocação do implante), 

2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 24h, 48h, 72h, 96h, 120h, 144h, 168h e 192h da colocação 

do implante. As amostras foram mantidas em gelo durante as colheitas e 

centrifugadas imediatamente após, à 1500g durante 15 minutos à 4°C em centrífuga 

(Sorvall® RC3 Plus, EUA). 

As dosagens de P4 foram realizadas por Rádio-Imuno-Ensaio – RIE, com kit 

comercial da DPC (Diagnostics Products Corporation, EUA), no Laboratório de 

Dosagens Hormonais do Departamento de Reprodução Animal – VRA, FMVZ-USP, 

campus de São Paulo 

 

5.2.4 Análise Estatística 

 

Os dados foram analisados pelo programa Statistical Analysis System (SAS). 

Normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias foram verificadas pelo 

PROC UNIVARIATE, teste de Shapiro-Wilk e PROC MEANS, respectivamente.  

Os dados relativos aos teores plasmáticos por animal foram submetidos à análise de 

variância, pelo do PROC GLM do SAS, com o comando REPEATED, para o fator 

medidas repetidas no tempo, atentando-se à possibilidade de interação 

tempo*tratamento.  A variável “animal” não foi incluída no modelo. 

Os polinômios ortogonais para os tempos de coleta foram obtidos pelo PROC IML. 

Para averiguar a diferença estatística, foi utilizado teste t, entre as médias de todos 

os teores plasmáticos dentro dos diferentes usos (apresenta compatibilidade com as 

análises de significância da AUC – Area Under the Curve). O nível de significância 

adotado foi de 5%. 
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5.3 EXPERIMENTO A CAMPO – VACAS PARIDAS 

 

Experimento conduzido a campo em lotes de IATF. 

 

5.3.1 Delineamento experimental 

 

Os animais foram submetidos ao mesmo protocolo de IATF, e o tratamento variou de 

acordo com o número de reutilizações as quais os dispositivos vaginais já haviam 

sido submetidos. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados 

generalizados, sendo estes formados em função dos escores de condição corporal 

(ECC) e escores de condição ovariana (CO), após avaliação prévia dos animais 

quanto a estas variáveis.  

 

5.3.2 Local 

 

O estudo foi conduzido em fazenda situada no município de Aliança do Tocantins – 

Tocantins (11°09´55.95´´S, 48°41´23.60´´O), durante a estação de monta 2009-2010 

e 2010-2011. As pastagens são formadas em sua maioria por Andropogon gayanus. 

em região de vegetação denominada Centro-sul e Leste, onde predomina o cerrado 

e algumas variações de Floresta Estacional Decidual, e situadas na Sub-bacia do rio 

Tocantins, com clima subúmido ou estacionalmente seco, com médias de 

temperatura de 24°C - 25°C, chuvas de outubro a abril e período de estiagem de 

maio a setembro. 
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5.3.3 Animais 

 

Foram utilizadas 763 vacas paridas da raça Nelore ou cruzadas Nelore x Simental. 

Todas estavam sob regime de pastejo e mineralização ad libitum, em pastagem 

composta por Andropogon gayanus. Os animais foram avaliados quanto ao escore 

de condição corporal (ECC, variação de 1-9 segundo RICHARDS et al. 1986) e 

ciclicidade (CO, vacas 1 – ciclando e vacas 2 – não ciclando, segundo MADUREIRA; 

PIMENTEL, 2006) dentro de cada lote, para que assim fossem equitativamente 

distribuídos os tratamentos. A idade dos bezerros foi classificada entre três grupos, 

de 40-60, 61-90 e >90 dias, sendo homogênea dentro de cada lote. Os animais 

também foram classificados quanto ao grau de sangue. 

 

5.3.4 Tratamentos 

 

Todos os animais receberam implante vaginal de P4 (Cronipress®) e injeção IM de 2 

mg de Benzoato de Estradiol (Cronibest®) no D0 (início do protocolo). No D8 foram 

retirados os implantes, e aplicados de 1,5mL de eCG (300UI)(Novormon®) e 2mL de 

PGF2α (Croniben®). No D9 foi aplicada injeção contendo 1mg de Benzoato de 

Estradiol (Cronibest®). A IATF foi realizada 24 horas após (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 - Protocolo de IATF utilizado 

 

 D0 D8 D9 D10 

 
 ↓BE (2ml) 

 ↑Cronipres® 

 ↓eCG (1,5ml) + 

 ↓PGF2α (2ml) 

 ↓Cronipres®  ↑BE (1ml) 

IATF 

Cronipres® 
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 A variação no tratamento se deu quanto ao número de vezes as quais os 

dispositivos foram utilizados, caracterizada a seguir: 

 CR1 – Cronipres® novo (1° uso); 

 CR2 - Cronipres® já utilizado uma vez (2° uso); 

 CR3 - Cronipres® já utilizado duas vezes, com adição de um anel de P4 (3° uso); 

 CR4 - Cronipres® já utilizado três vezes, com adição de dois anéis de P4 (4° 

uso). 

Três touros foram utilizados. Cada lote recebeu apenas sêmen de um animal, da 

mesma partida, e os lotes um e dois foram inseminados com o mesmo touro. 

Avaliações prévias foram feitas quanto a vigor e motilidade, apresentando resultados 

satisfatórios.  

O diagnóstico de gestação foi realizado após 30 a 35 dias em todos os lotes, por 

ultra-sonografia (Chison 600VET, transdutor linear de 5 MHz, China). Todos os lotes 

foram equitativamente distribuídos em 4 grupos para receber cada um dos 4 tipos de 

implante. 

 

5.3.5 Lotes 

 

Características dos lotes: 

 Lote 1 (n=207) continha vacas paridas primíparas (n=14) e multíparas (n=193) 

Nelore e Nelore x Simental, com idade variando de 2-17 anos. A idade dos 

bezerros era de 40-60 dias.  

 Lote 2 (n=193) continha vacas paridas multíparas Nelore e Nelore x Simental, 

com idade variando de 4-10 anos. A idade dos bezerros era de >90 dias.  

 Lote 3 (n=170) continha vacas paridas primíparas (n=3) e multíparas (n=167) 

Nelore e Nelore x Simental, com idade variando de 2-14 anos. A idade dos 

bezerros variou de 60-90 dias. 
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 Lote 4 (n=193) continha apenas vacas paridas multíparas Nelore e Nelore x 

Simental, com idade variando de 2 a 14 anos. A idade dos bezerros variou de 40-

60 dias. 

 

5.3.6 Análise estatística 

 

Os dados foram avaliados pelo programa SAS (Statistical Analysis System), 

submetidos ao teste de análise de variância PROC GLIMMIX. Como causas de 

variação, os efeitos de tratamento (dispositivo), fazenda, lote, escore de condição 

corporal, escore de condição ovariana, grau de sangue e dias de parida foram 

avaliados. Estes foram sendo eliminados do modelo quando apresentavam um 

P>0.2, sendo o modelo final composto por dispositivo, grau de sangue e lote. 
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6 HIPÓTESES 

 

As hipóteses levantadas para os três experimentos serão descritas. 

 

6.1 EXPERIMENTO IN VITRO 

 

As liberações de P4 obedecerão a um mesmo padrão em todos os usos do implante 

conforme o tempo. 

As quantidades de P4 liberadas irão diferir e obedecerão uma queda linear conforme 

as reutilizações. 

 

6.2 EXPERIMENTO IN VIVO – VACAS CASTRADAS 

 

Os teores plasmáticos de P4 serão sempre maiores quanto menos utilizações os 

implantes sofreram, e estarão abaixo de 1ng/mL na terceira e quarta reutilização. 

Os teores plasmáticos em relação ao tempo obedecerão a equações quadráticas, 

serão maiores no início para todos os tratamentos, passarão por um platô e cairão 

novamente. 

 

6.3 EXPERIMENTO A CAMPO – VACAS PARIDAS 

 

As taxas de concepção irão diminuir linearmente conforme os usos do implante, 

sendo menores para 3° e 4° usos do que para 1° e 2° usos. 

Haverá interação entre tratamento e escore de condição ovariana e tratamento e 

escore de condição corporal com relação às taxas de concepção. 
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As variáveis lote, grau de sangue e dias de parida não influenciarão no resultado. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão serão apresentados nesta seção. 

 

7.1 EXPERIMENTO IN VITRO 

 

No presente experimento, para quantidade acumulada de P4, segundo dispositivo, 

em função do tempo, houve interação tempo * tratamento (P=0,0002). A liberação de 

P4 diferiu (P=0,0152) conforme os subseqüentes usos dos implantes Cronipres® e 

também em relação ao tempo (P<0.0001). 

Os resultados de quantidade acumulada de P4 em função da raiz quadrada do 

tempo estão demonstrados na tabela 1.  

As quantidades de P4 liberadas podem ser descritas por modelos quadráticos, com 

P valores altamente significativos (Gráfico 1).  

Tendo em vista que as liberações de um fármaco em matrizes de silicone são 

dependentes da área e das cargas iniciais deste fármaco (RATHBONE et al., 2002), 

a equação de Higuchi pode ser aplicada aos dados, levando em consideração a 

liberação de P4 pela área do implante em função da raiz quadrada do tempo. 
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Gráfico 1 – Quantidade acumulada de P4, segundo tempo conforme reutilizações dos implantes de 

P4. ♦ Implante novo, ■ 2° uso, ▲ 3° uso, ● 4° uso.  

A equação que descreve esta maneira de apresentação dos dados gera uma reta. A 

P4 está homogeneamente distribuída na camada de silicone de um implante novo, 

diminuindo sua carga em relação à profundidade da camada de silicone conforme o 

tempo de uso. O hormônio é liberado por difusão, gerando zonas de depleção no 

implante, o que caracteriza a liberação por difusão e permite adequação ao modelo 

de Higuchi (RATHBONE et al., 2002) (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Quantidade acumulada de P4 (mg) em função da raiz quadrada do tempo. ♦ Implante 

novo, ■ 2° uso, ▲ 3° uso, ● 4° uso.  

 

A quantidade de P4 acumulada do dispositivo novo alcançou sempre maiores 

valores do que as dos implantes reutilizados, sendo essa diferença caracterizada 

pelo maior coeficiente angular da reta.  O dispositivo de segundo uso manteve-se 

com liberações intermediárias, enquanto os de terceiro e quarto usos não diferiram 

entre si quanto às liberações, sendo estas menores do que as do implante novo e de 

segundo uso. 
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Tabela 1 – Quantidade acumulada de P4 conforme os usos subseqüentes do implante Cronipres® em função da raiz quadrada do 

tempo, e valores de P para os modelos matemáticos testados - Pirassununga – SP, 2011 

 
  

 
    TEMPOS     

 
Trat. 0,181659021 1,414213562   2 2,828427125 3,464101615 4,898979486 6,92820323 

C1 205,60 ±0,97 372,35 ±4,10 
 

427,98 ±8,61 481,01 ±18,99 543,22 ±43,22 669,49 ±47,33 835,04 ±54,19 

C2 55,12 ±3,11 131,04 ±7,21 
 

163,46 ±10,04 204,28 ±13,91 237,04 ±16,68 307,88 ±25,32 387,67 ±36,60 

C3 32,87 ±4,31 75,42 ±10,59 
 

101,57 ±17,73 136,09 ±30,62 162,78 ±38,02 218,93 ±60,13 278,64 ±84,22 

C4 52,70 ±0,95 97,44 ±5,20   123,09 ±10,50 156,70 ±16,06 183,12 ±20,60 236,65 ±30,07 294,87 ±47,32 

          P VALORES   
  Trat. 8,485281374 9,797958971 

 
L Q D 

  

C1 975,97 ±61,04 
1020,55 
±25,51   <0.0001 0,0002 0,0504 

  C2 434,53 ±44,80 466,01 ±43,36 
 

<0.0001 <0.0001 0,0235 
  C3 312,77 ±96,71 332,19 ±99,18 

 
<0.0001 0,0097 0,2125 

  C4 327,75 ±53,74 345,72 ±56,06   <0.0001 <0.0001 0,0418 
   

Nota: Trat. - tratamento; C1 – implante novo; C2 - implante de 2° uso; C3 – implante de 3° uso e C4 – implante de 4° uso; C.V. - coeficiente de variação; L - 

linear; Q - quadrático; D - desvio do quadrático. Dados em médias (mg de P4) ± EPM 
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Os coeficientes angulares são indicativos da quantidade de P4 que é liberada 

conforme aumenta a unidade de tempo, e dentro de equações lineares são os 

fatores para análise de inferência estatística. 

Podemos atestar que diferenças de comportamento em relação à quantidade de P4 

liberada, existem entre os tratamentos pelo valor significativo da interação 

tempo*tratamento obtido. Justamente este valor demonstra que os coeficientes 

angulares diferem e, portanto, os tratamentos diferem quanto à P4 liberada em 

relação ao tempo.   

O valor obtido para o coeficiente angular do implante Cronipres® novo (84,127 mg), 

transformado em µg e dividido pela área aproximada do implante (120 cm2) resulta 

em um valor de 701,42 µg/cm2/t1/2, taxa de liberação bastante semelhante à 

encontrada por Pimentel (2006) para o dispositivo DIB® (677,39±16,13 µg/cm2/t1/2) 

que contém a mesma carga inicial de P4 (1g).  

No uso subseqüente do Cronipres®, este valor caiu para 354,95 µg/cm2/t1/2, e não 

diferiu para o terceiro e quarto usos (260,75 e 267,90 95 µg/cm2/t1/2 

respectivamente). Pode-se verificar que a adição de dois anéis de P4 no implante de 

quarto uso levou a uma liberação que não diferiu estatisticamente da do implante de 

terceiro uso acrescido de um anel.  

Existe uma correlação positiva entre a carga inicial de P4 contida nos implantes e a 

liberação (até que haja saturação da matriz na manufatura). Além disso, o tipo de 

liberação por difusão, como escrito anteriormente, leva à formação de áreas vazias 

dentro da matriz para onde o hormônio ainda não migrou no processo de 

movimentação do fármaco. Isso aumenta o tempo de difusão devido à distância a 

ser percorrida (RATHBONE et al., 2002). 

Em relação às quantidades parciais liberadas também ocorreu interação 

tempo*tratamento (P<0,0001), houve efeito de tratamento (P=0,0014) e de tempo 

(P<0,0001).  

As liberações parciais de P4 (Gráfico 3) do implante novo, de segundo e quarto uso 

obedecem funções cúbicas (P valores significativos, respectivamente, de 0,0274; 

0,0141 e 0,0137) . Ou seja, em determinado momento ao longo do tempo, ocorre 
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uma menor queda na liberação do hormônio. Pode-se notar que isto ocorre para 

todas as reutilizações ao redor das 72h, o que poderia ser explicado pela 

característica de liberação descrita acima. 

Para implantes de terceiro uso, a função melhor ajustada é a quadrática (P valor de 

0,0030), e pode-se supor que a adição de apenas um anel de P4 tenha alterado o 

perfil de liberação. 

 

 

Gráfico 3 – Liberações parciais de P4 ao longo do tempo. ♦ Implante novo, ■ 2° uso, ▲ 3° uso, ● 4° 

uso 

 

Dados similares de quantidade de P4 foram obtidos em experimento conduzido por 

Gomes et al. (2010), para o primeiro e segundo usos do implante Cronipres®. As 

liberações parciais do terceiro uso acrescido dos três anéis (indicação inicial do 

fabricante) são semelhantes às do segundo uso. 

McPhee et al. (1983), utilizaram duas técnicas para esterilização de implantes 

PRID®, a autoclavagem ou óxido de etileno. No primeiro procedimento, a 

temperatura chega à 121°C e uma pressão de 100 KPa e obtem-se a esterilização 
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pelo do vapor de água. Já o segundo método é um procedimento de esterilização 

química, não envolvendo aumentos de temperatura ou pressão.  

Os autores acima citados verificaram que após a autoclavagem, havia deposição de 

cristais de P4 na superfície do implante o que não ocorreu no procedimento em que 

foi utilizado o óxido de etileno. 

O mesmo ocorreu em experimento com o implante CIDR® (ZULUAGA; WILLIAMS, 

2008). Especula-se que conforme ocorre um aumento na temperatura, as interações 

entre o solvente e o soluto aumentam, e ao chegarem à determinada temperatura 

acabam vencendo as forças moleculares entre soluto-soluto e solvente-solvente, 

flexibilizando a molécula e aumentando o coeficiente de difusão desta na matriz (LIU 

et al., 1985).  

Essas constatações podem ajudar a evidenciar a presença de lacunas de P4 

conforme o tempo de utilização do implante aumenta, uma vez que quando não há 

influência térmica, a liberação do fármaco é menor (McPHEE et al., 1983; LIU et al., 

1985). 

A liberação inicial de P4 nos testes in vitro cai conforme os usos, porém tem-se um 

mesmo padrão descritivo para as liberações. Isso pode ocorrer porque durante o 

prévio uso dos implantes nas vacas não é formada a zona de depleção descrita in 

vitro.  

A droga migra na matriz quando inserida na cavidade vaginal pelo mecanismo de 

ordem zero, ou seja, o hormônio sempre está presente na interface subseqüente 

àquela que liberou o fármaco, mantendo assim uma concentração saturada, porém 

dependente da liberação que já ocorreu anteriormente, e portanto, menor ao longo 

do tempo (RATHBONE et al., 2002). 

Isso acontece porque a difusão é lenta, e ocorre uma mistura entre o mecanismo de 

ordem zero e o modelo de Higuchi. Podemos ter uma liberação governada pela raiz 

quadrática do tempo no início da liberação, com maior rapidez de difusão, e apenas 

pelo tempo para tempos mais longos (PAUL, 2010). 
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7.2 EXPERIMENTO IN VIVO – VACAS CASTRADAS 

 

Para teores plasmáticos de P4, segundo ordem de uso do dispositivo, em função de 

tempo, ocorreu uma interação entre tempo e tratamento (P <0,0001). Os teores 

plasmáticos obtidos diferiram em relação ao tratamento (P = 0,0007)  e tempo (P 

<0,0001). Ou seja, existe uma dependência dos teores com relação ao tempo 

conforme os tratamentos. 

A aplicação de um modelo de equação para descrever os teores in vivo de P4 é 

difícil, pois não se tem controle de todas as variáveis que afetam estes teores. 

Maiores teores podem ser notados nas primeiras horas subseqüentes à inserção do 

implante, e depois uma queda constante (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4 – Teores plasmáticos de P4 em função tempo. ♦ Implante novo, ■ 2° uso, ▲ 3° uso, ● 4° uso. 

 

Pode-se verificar pelas variações dos teores que a inferência dos dados por 

equações é difícil neste caso. Para evidenciar as diferenças conforme os 

tratamentos do implante, pode-se utilizar a AUC- area under the curve, ou um teste t 
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para as médias de todos os teores dentro de um mesmo tratamento, que vai gerar a 

mesma resposta estatística da AUC (Tabela 2). 

Nota-se que o implante de primeiro uso promoveu teores acima de 2 ng/mL durante 

praticamente todo o tratamento. Os valores obtidos para o primeiro uso estão em 

conformidade com os obtidos em estudo com o implante DIB®, que levou a teores  

de 4,5±0,75 ng/mL nas primeiras 24h e 2,6±2,0 ng/mL após 8 dias de tratamento 

(VALENTIM, 2004). Estes teores são importantes para garantir o sucesso da 

sincronização da ovulação ao final do tratamento da IATF.  

Todos os tratamentos alcançaram teores satisfatórios durante as primeiras horas da 

inserção dos implantes, atingindo valores acima de 2,5 ng/mL, o que não permite 

grandes alterações no LH (ERB et al., 1976).  No entanto a partir das 24h os 

implantes reutilizados atingem teores compatíveis com aqueles alcançados em 

animais no pró-estro (2,16±0,49) (WETTEMANN et al., 1972) (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Teores plasmáticos de P4 durante as primeiras 24 horas após inserção dos implantes 

novos e reutilizados. ♦ Implante novo, ■ 2° uso, ▲ 3° uso, ● 4° uso 

 

Sabe-se que, durante este período do ciclo estral, ocorre um aumento na secreção 

de LH devido às concentrações mais baixas de P4, terminando assim o crescimento 

folicular e permitindo a ovulação.  
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A partir das 12h da inserção do dispositivo ocorre uma diminuição gradual mais 

evidente nos teores plasmáticos obtidos para todos os tratamentos. 

 



 
 

 6
2 

Tabela 2 – Teores plasmáticos de P4 conforme os usos subseqüentes do implante Cronipres® ao longo do tempo – Pirassununga 

– SP - 2011 

                        

 
            TEMPOS         

Trat. 0 2 4 6 8 10 12 24 48 72 96 

C1 0,98±0,53 7,37±0,71 7,31±0,41 7,39±0,31 7,63±0,39 6,74±0,69 6,94±0,68 5,81±0,23 5,16±0,61 4,03±0,37 3,50±0,37 

C2 0,18±0,05 5,69±0,29 4,77±0,47 4,89±0,12 4,55±0,42 4,94±0,51 4,42±0,43 2,78±0,32 1,83±0,40 1,74±0,48 1,33±0,23 

C3 0,29±0,08 4,46±0,24 3,67±0,30 3,27±0,25 3,26±0,37 2,68±0,21 2,55±0,21 1,39±0,09 1±0,13 0,85±0,00 0,59±0,08 

C4 0,19±0,06 3,14±0,08 2,61±0,00 2,54±0,28 2,43±0,05 2,25±0,11 2,40±0,01 1,82±0,35 1,37±0,35 1±0,21 0,73±0,17 

Trat. 120 144 168 192 Média 

      
C1 3,22±0,27 3,25±0,44 2,86±0,45 1,94±0,27 4,94a±0,34 

      C2 1,01±0,14 0,85±0,14 0,87±0,16 0,80±0,21 2,71b±0,30 

      C3 0,62±0,06 0,56±0,01 0,47±0,03 0,45±0,05 1,68c±0,21 

      C4 0,81±0,15 0,73±0,07 0,57±0,09 0,5±0,06 1,38c±0,15 

      

             

Nota: Trat. - tratamento; C1 – implante novo; C2 - implante de 2° uso; C3 – implante de 3° uso e C4 – implante de 4° uso; EPM – Erro Padrão da Média. 

Letras minúsculas na mesma coluna indicam diferença pelo teste t (P≤0,05). 
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Ao final do tratamento, no tempo 192h, o implante novo manteve teores superiores a 

1,6 ng/mL. Para o 2° uso, nos últimos 3 dias de tratamento, estes valores já eram 

mais baixos do que o desejado, enquanto que as outras duas reutilizações já 

apresentavam teores plasmáticos ≤1ng/mL a partir do terceiro dia de tratamento 

(Gráfico 6). Valores semelhantes foram encontrados por Gomes et al. (2010) 

testando implantes novos, de segundo e terceiro usos (este último acrescido de 3 

anéis complementares de P4). Os teores obtidos a partir das 120h de tratamento 

foram, praticamente, os mesmos para o segundo e terceiro usos (abaixo de 1 

ng/mL). 

Estes valores são diferentes daqueles encontrados por Maio et al. (2008), em que 

dispositivos novos contendo 1 g de P4 e duas reutilizações (8 dias de tratamento 

cada) foram eficientes na manutenção de teores acima de 1ng/mL. Novilhas 

ovariectomizadas foram utilizadas no experimento citado. 

 

 Gráfico 6 – Teores plasmáticos de P4 de 24-196 horas após inserção dos implantes novos e 

reutilizados em função do tempo. ♦ Implante novo, ■ 2° uso, ▲ 3° uso, ● 4° uso 

No presente estudo e naquele conduzido por Gomes et al. (2010) os animais 

utilizados eram vacas ovariectomizadas, e provavelmente as diferenças nos teores 

obtidos provenham deste fato, uma vez que a unidade experimental diferiu bastante 

entre os estudos. 
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Santos et al. (2004), revelaram que o dispositivo DIB® foi capaz de manter 

concentrações séricas acima de 1 ng/mL por 13 dias, enquanto que o dispositivo 

CIDR® manteve estas concentrações por 25 dias. As cargas iniciais de P4 nestes 

implantes são de 1 e 1,9g, respectivamente. 

Pimentel (2006) encontrou valores de 1,56 ng/mL após 16 dias de tratamento com o 

dispositivo DIB®. Estes valores evidenciam que implantes contendo 1 g de P4 

poderiam ser reutilizados.  

Como o implante Cronipres® contém a mesma carga inicial do DIB®, este poderia 

ser reutilizado, mantendo os valores plasmáticos de P4 desejados, para o sucesso 

da sincronização da ovulação.   

Como ao final de aproximadamente duas semanas o dispositivo que contém 1 g de 

carga inicial leva a valores muito próximos de 1ng/mL, adicionar certa dosagem de 

hormônio poderia permitir uma terceira reutilização do implante. Para tal propósito, o 

implante Cronipres® contém 3 anéis de silicone complementares contendo cada um 

0,1g de P4.  

Adicionando os três anéis, os teores plasmáticos encontrados mantêm-se 

estatisticamente iguais aos obtidos pelo implante de primeiro uso até as 72h de 

tratamento, quando passa a diferir do primeiro uso, passando a equivalência com o 

segundo uso, porém os teores alcançados são subluteínicos (GOMES et al., 2010).  

Alguns estudos avaliaram a possibilidade de reutilização de implantes de P4 após a 

esterilização destes por métodos de autoclavagem ou gás. 

Estudo conduzido com o implante PRID® - 1,38g de P4 - reutilizado duas vezes 

após tratamentos de 12 dias mostrou que o implante foi capaz de manter teores 

plasmáticos acima de 1ng/mL, no terceiro uso, até o D11, apesar de apresentar do 

pico inicial de P4 ser de aproximadamente 4 ng/mL. Neste caso o método de 

esterilização foi o gás e os teores foram diferentes entre as reutilizações e o 

implante novo. 

Neste mesmo estudo, ocorreu uma diferença nos teores plasmáticos quando o 

implante reutilizado foi submetido à autoclavagem. Neste caso os perfis dos teores 
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provenientes das reutilizações do implante foram comparáveis àqueles dos 

implantes novos. 

A queda nos teores após o platô, para as reutilizações, não é tão evidente quanto à 

do implante novo, qualquer que seja o método de esterilização (McPHEE et al., 

1983). 

Cerri et al. (2009), avaliaram os teores plasmáticos de P4 do CIDR® contendo 1,38g 

em vacas de leite. Foi testado o dispositivo novo e o dispositivo de segundo uso 

autoclavado. Os teores plasmáticos foram, em média, maiores para o segundo uso 

autoclavado, porém em ambos tratamentos, os teores foram subluteínicos 

(<1ng/mL). 

Deve-se levar em conta que existe uma diferença de teores plasmáticos atingidos 

entre animais, para uma mesma concentração de P4 nos implantes. Macmillan e 

Peterson encontraram variações entre 4,2 e 7,2 ng/mL em animais tratados com 

CIDR®. Os dispositivos após o tratamento continham o mesmo valor residual de P4 

e, portanto, especula-se que isso decorra das diferentes taxas de metabolização 

entre animais e não de diferentes liberações. 

Maiores variações individuais ocorrem quanto mais elevada a carga inicial do 

implante. Esse fato foi observado tanto no presente estudo, quanto no conduzido por 

Van Cleeff et al. (1992), com vacas ovariectomizadas tratadas com CIDR novo ou de 

segundo uso.   Provavelmente, teores mais elevados, em vacas castradas 

principalmente, estejam no limiar da capacidade de metabolização, enquanto que 

implantes com menor carga de P4 permaneçam bem abaixo deste limiar. 

Turino et al. (2010) aplicaram diversos tipos de modelos cinéticos para explicar o 

metabolismo da P4 em vacas em lactação. O melhor modelo, avaliado pela menor 

soma de quadrados do resíduo e maior valor de F calculado, foi o hiperbólico. 

Esse modelo evidencia diferenças na metabolização da P4 conforme o teor 

plasmático, sendo que para teores até 15 ng/mL existe um metabolismo menor do 

que o esperado em uma cinética normal (TURINO et al., 2010). Assim sendo, além 

de ter variações entre animais, há de se evidenciar a importância da variação no 

metabolismo de esteróides, dentro de animal, conforme o teor plasmático.  
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Deve-se levar em conta que o presente estudo possui um modelo animal 

notavelmente diferente de vacas leiteiras de alta produção, porém a variação 

hiperbólica, provavelmente, ocorra da mesma maneira, em menores teores.  

Em estudos conduzidos em seres humanos, verificaram-se maiores teores 

plasmáticos provindos da administração i.m. de P4 do que pela via vaginal. Porém, 

os teores endometriais desta última via eram consideravelmente maiores (MILES et 

al., 1994; CICINELLI et al., 2000). 

 Este “mecanismo de primeira passagem uterino”, reportado em humanos, aplica-se 

a um modelo de distribuição e metabolismo também em vacas, onde apenas uma 

pequena porcentagem da P4 liberada de um implante atinge a circulação sistêmica, 

e o restante é transportado diretamente ao útero, pelo mecanismo de contra-

corrente entre veias e artérias útero-vaginais (MARIANO et al., 2010). 

As concentrações de P4 circulantes podem influenciar a absorção da P4 provinda do 

dispositivo neste mecanismo, uma vez que este depende da variação de 

concentração do hormônio entre a veia e a artéria uterina. Logo, animais com maior 

P4 endógena circulante no sistema porta-uterino absorveriam menos P4 provinda do 

sistema venoso (absorvida da cavidade vaginal) (CICINELLI, 2008; MARIANO et 

al.,2010).  

A existência desse mecanismo de primeira passagem uterino leva a maiores 

concentrações de P4 no útero e tecidos adjacentes, levando à ocorrência das ações 

locais desta, sem que haja variações correspondentes nos teores plasmáticos 

(CICINELLI, 2008). 

Carvalho et al.(2008) demonstrou haver diferença entre os teores plasmáticos de 

animais europeus, cruzados e zebuínos. Neste último grupo, os teores são mais 

elevados após a colocação de implante contendo a mesma quantidade de P4. Isso 

se deve ao fato da taxa de metabolização ser mais baixa nestes animais. Os teores 

alcançados após 3 dias de tratamento foram a 8,4 ng/mL e caíram a 6,9 ng/mL após 

8 dias de tratamento 
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7.3 EXPERIMENTO A CAMPO – VACAS PARIDAS 

 

Em relação às variáveis escores de condição corporal, períodos pós-parto e 

ciclicidade, não houve efeito principal e nem interação com tratamento, para a 

variável resposta taxa de concepção. 

No modelo final permaneceram as variáveis grau de sangue (p=0,11), lote (p=0,14) 

e tratamento (p=0,19) como efeitos principais. A título de efeito ilustrativo, os gráficos 

para estas variáveis foram plotados. 

Não ocorreu diferença significativa na taxa de concepção com relação ao grau de 

sangue dos animais (Nelore (46,79% 204/436) ou cruzadas Nelore x Simental 

(51,99% 170/327)(p=0,11).  

A dinâmica folicular em zebuínos e taurinos parece ser semelhante, com ocorrência 

de 2-3 ondas foliculares, variando de animal para animal (CASTILHO et al., 2007; 

GINTHER et al., 1996). Algumas vacas zebuínas, no entanto, apresentam até 4 

ondas (FIGUEIREDO et al., 1997; BÓ; BARUSELLI; MARTINEZ, 2003). 

O intervalo entre ovulação e seleção do folículo dominante não difere muito entre as 

espécies, sendo que Castilho et al. (2007), verificaram 2,7 dias, valor próximo ao 

encontrado por Sartorelli et al. (2005) em Bos indicus e por Bergfelt et al. (2003) em 

Bos taurus – 2,2 a 2,8 dias. 

Os diâmetros máximos alcançados pelos folículos dominantes são menores em 

animais zebuínos, assim como o tamanho dos corpos lúteos, provavelmente devido 

à menor secreção de LH nestes animais (BÓ; BARUSELLI, MARTINEZ, 2003).  

Os intervalos entre os sinais de cio e a ovulação são parecidos nas duas espécies – 

aproximadamente 27 horas - apesar da duração do estro tender ao menor tempo em 

Bos indicus (MIZUTA, 2003), totalizando 10 horas (BÓ; BARUSELLI, MARTINEZ, 

2003). A intensidade do estro (aceitação de monta) variou entre as espécies em 

trabalho conduzido por Ahuja et al. (2005), porém não variou em outro trabalho 

(MIZUTA, 2003). 
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As taxas de concepção não diferiram em estudo conduzido com animais cruzados 

Bos taurus x Bos indicus (SÁ FILHO et al. 2010). No entanto, em estudo 

retrospectivo esta diferença aparece, sendo as taxas para animais Bos taurus, Bos 

indicus e cruzados, em uma mesma propriedade, respectivamente de 61,7%, 48,3% 

e 50,7% (SÁ FILHO et al., 2009). A existência ou não de diferença entre as taxas de 

concepção nas diferentes raças provavelmente está associada à fatores intrínsecos 

de manejo, em cada propriedade, mais do que a influência da raça em si. 

Não houve diferença significativa na taxa de concepção conforme os lotes (p=0,14), 

sendo lote 1 (48,8%, n=207), lote 2 (53,4%, n=193), lote 3 (55,9%, n=170) e lote 4 

(38,9%, n=193) (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7 – Taxa de concepção em função dos lotes. Os tratamentos foram igualmente distribuídos 

dentro de lote (p=0,14) 

 

Não houve diferença estatística entre as taxas de concepção obtidas em função da 

variável preditora tratamento (usos subseqüentes dos implantes Cronipres®) 

(Gráfico 8). 
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As taxas de concepção obtidas para implantes novos e de 2° uso foram compatíveis, 

porém um pouco menores numericamente, àquelas da literatura para o mesmo 

protocolo de IATF. Crepaldi (2010), utilizando dispositivo contendo 1g de P4, obteve 

taxa de 59,9% e 53,3% para primeiro e segundo usos respectivamente.  

 

 

Gráfico 8 – Taxas de concepção em função dos usos subseqüentes do implante Cronipres® (1- 

implante novo; 2 – implante de 2° uso; 3 – implante de 3° uso e 4 – implante de 4° uso) 

(p=0,19). 

 

 A hipótese de que as taxas de concepção difeririam conforme os usos do implante 

Cronipres® não foi confirmada.  

Crepaldi (2010) não verificou diferença estatística entre as taxas de concepção de 

grupos inseminados de manhã ou à tarde com dispositivo DIB® de segundo uso. As 

taxas obtidas foram de 61,1%, para inseminações de manhã e 53,2% para 

inseminações à tarde. Neste mesmo estudo, em outro experimento, o autor não 

observou maiores dispersões nas ovulações, conforme a reutilização dos implantes, 

porém, esta foi verificada de 12/12h. 
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Já na reutilização do implante CIDR®, houve tendência à diminuição da taxa de 

concepção conforme os usos quando a inseminação ocorreu 54h após a retirada 

dos implantes. Colazo et al. 2003 encontraram diferenças nas taxas de concepção 

entre primeiro e segundo usos do CIDR®. O mesmo não foi observado quando as 

inseminações ocorreram 48h após a retirada, porém houve uma queda na taxa 

obtida para o implante de primeiro uso (SÁ FILHO, 2009). 

Existe uma relação inversa entre os teores plasmáticos de P4 e o diâmetro do 

folículo dominante (ADAMS; MATTERI; GINTHER, 1992). Caso a P4 diminua na 

circulação enquanto um folículo dominante está presente no ovário, este caminhará 

para a ovulação (LUCY et al., 1992). 

Ocorre uma maior pulsatilidade do LH quando existe uma queda nos teores de P4, o 

que favorece o crescimento do folículo (SAVIO et al., 1993; STOCK; FORTUNE, 

1993). Em estudo conduzido por Carvalho et al. (2008), os teores plasmáticos de P4 

em novilhas tratadas com PGF2α, no início do protocolo de IATF, não diferiram 

estatisticamente daquelas não tratadas, porém o diâmetro do folículo foi maior no 

grupo tratado com PGF2α no D9 (o implante foi retirado no D8).  

Neste mesmo estudo, as ovulações tenderam a ocorrer mais cedo nos animais 

tratados com PGF2α, assim como estudo conduzido por Sales et al. (2009) (dados 

não publicados), em que diferenças de até 5 horas ocorreram entre as ovulações, 

com dispositivos novos ou de 3° uso. 

A amplitude dos picos de FSH e LH não se alteram pela diminuição dos teores de 

P4, porém o número de picos de LH é significativamente maior quando esses teores 

permanecem mais baixos que 1ng/mL (IRELAND; ROCHE, 1982; HATLER et al., 

2008). 

Espera-se que um implante seja capaz de manter teores plasmáticos acima de 1 

ng/mL, uma vez que este é o teor limite em um ciclo estral normal, para animais 

dentro da fase luteínica. A reutilização dos implantes leva à quedas nos teores 

plasmáticos de P4, conforme pode ser evidenciado no experimento 2, do presente 

estudo, a teores menores do que 1 ng/mL. 

Pegorer et al. (2011) constataram maiores diâmetros foliculares em novilhas 

submetidas a IATF com implantes contendo menor carga inicial de P4, porém não 
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houve diferença nas taxas de concepção. Da mesma maneira, Lüttenau et al. (2011) 

encontrou maiores diâmetros foliculares nos animais que possuíam menores teores 

plasmáticos de P4. Animais com folículos maiores apresentam maior taxa de 

concepção (SÁ FILHO et al., 2010). 

Hatler et al. (2008) demonstraram que a P4, mesmo em níveis subluteínicos é capaz 

de conter um pico pré-ovulatório de LH, e não houve diferença estatística entre a 

ocorrência de ovulação, durante o tratamento de 14 dias com CIDR® novo, já usado 

por 14 dias ou 28 dias. No entanto neste último, em 3/7 animais testados ocorreu um 

pico de LH ao redor do D3 e posterior ovulação. 

Houve tendência de um aumento na pulsatilidade do LH entre o dispositivo novo e o 

usado 14 ou 28 dias (corresponderiam aproximadamente a um terceiro e quinto 

usos).  

Em trabalho conduzido por McPhee et al. (1983), observou-se uma maior dispersão 

da porcentagem de animais ovulados conforme o tempo, para o 3° uso do implante 

PRID®, mesmo sendo este submetido ao processo de autoclavagem. A distribuição 

foi menos dispersa para implantes de 2° uso, seguida de implantes de 1° uso. 

Porém, neste mesmo estudo, não foram constatadas diferenças estatísticas nas 

médias de momentos de ovulação, após a retirada do implante. Isso pode ter 

ocorrido, pois o procedimento de autoclavagem altera a quantidade de P4 liberada 

pelo implante, mantendo teores mais altos do hormônio, ou pelo baixo número de 

animais participantes. 

Isso indica que à medida que o animal recebe menores teores plasmáticos de P4, o 

folículo dominante cresce mais rapidamente, devido à maior pulsatilidade do LH e  

ovula em menor intervalo de tempo. Não ocorreu uma interação entre tratamento e 

condição ovariana neste caso, porém 60% dos animais estavam ciclando. Pode-se 

supor que esta alta ciclicidade tenha contribuído para minimizar ovulações precoces. 

Espera-se que animais com P4 endógena não sejam tão dependentes daquela 

liberada pelo implante, ovulando então no período esperado. Estes dados vão ao 

encontro daqueles encontrados por McPhee et al. (1983), onde os intervalos entre a 

retirada do implante, ovulação e estro não diferiram, conforme a fase do ciclo em 

que os tratamentos foram iniciados. 
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A fertilização deve ocorrer em torno de 6-10h após a ovulação, sendo que o período 

ótimo para a realização da IATF encontra-se entre 24 e 12h antes da ovulação 

(ROELOFS et al., 2006). 

A inseminação de cada lote no presente estudo durou aproximadamente 3h30. A 

IATF começou ao redor de 54h após a remoção do implante. A aplicação de BE 

aconteceu 24h após a retirada, portanto os animais foram inseminados 

aproximadamente 10-15 horas antes da ovulação, momento considerado ótimo, 

levando-se em consideração a viabilidade de gametas.  

Embora a dispersão da ovulação para as reutilizações tenha sido maior em ambos 

os estudos, um maior número de animais ovula em torno das 60h após a retirada do 

implante. Estas variações seriam, portanto, capazes de diminuir a taxa de 

concepção em alguns animais, que foram inseminados fora do limite mínimo dos 

horários ótimos preconizados para a inseminação (HUNTER, 1994; ROELOFS et al., 

2005). 

A variação individual de metabolização e produção endógena de P4 parece ter maior 

importância conforme a quantidade de P4 nos implantes diminui. Para a maioria dos 

animais, os teores de P4 provenientes do primeiro e segundo usos do implante 

seriam suficientes para levar à uma melhor sincronização da ovulação. 

Isto não ocorre naqueles animais submetidos a teores subluteínicos de P4 no final 

do protocolo. Nestes, a ovulação está mais sujeita às variações individuais, que 

ficam mais evidentes em tais teores plasmáticos, ocasionando ovulações não tão 

concentradas como conseqüência da maior dependência de fatores como a 

viabilidade dos gametas e o horário em que o animal é efetivamente inseminado, por 

exemplo, e principalmente, da sua condição de ciclicidade ou aciclia. 

Apesar disto, a variação observada não é capaz de produzir uma queda significativa 

nas taxas de concepção. 

 

 

  



73 
 

  

4 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos no experimento in vitro pode-se concluir que as 

quantidades de P4 liberadas são maiores no primeiro uso (implante novo), seguidas 

do segundo uso. Terceiro e quarto usos não diferiram quanto às quantidades 

liberadas. 

Os teores plasmáticos proporcionados pelos quatro usos do Cronipres® até as 

primeiras 24h de inserção são satisfatórios. As reutilizações levam à teores 

subluteínicos a partir do 3° dia de tratamento. 

Não houve diferença nas taxas de concepção conforme os tratamentos (usos) e 

tampouco interações entre condição ovariana e escore de condição corporal e 

tratamento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo visou avaliar a possibilidade da quarta reutilização do implante 

Cronipres®, permitindo assim diluir os custos da IATF. O produto atualmente é 

indicado com duas reutilizações, sendo que no terceiro uso são acrescidos três 

anéis complementares de P4.  

Quando apenas um anel de P4 é adicionado no terceiro uso provoca-se prejuízo nas 

quantidades liberadas e nos teores plasmáticos alcançados. Não foram encontradas, 

no entanto, diferenças quanto às taxas de concepção. Os experimentos realizados 

apresentam crescentes acréscimos de complexidade, sendo que diferenças na P4 

são evidenciadas mais facilmente em testes in vitro. 

Apesar de haver uma queda numérica nas taxas de concepção, estas não 

apresentaram diferença estatística, contudo, é provável que os animais tratados com 

o 3° e 4° usos estejam ovulando mais cedo. Isso deixa a concepção mais suscetível 

a fatores como a viabilidade dos gametas, e, portanto, seria prudente sugerir uma 

antecipação do momento da inseminação nestes animais. 

A adaptação da classe de animais tratados com as reutilizações também pode ser 

adotada. Novilhas e animais ciclando provavelmente apresentarão melhores taxas 

de concepção ao final de tratamentos com menores concentrações de P4 exógena. 

Conclui-se, finalmente, que a reutilização até o quarto uso é possível. Entretanto, 

com base nos resultados das quantidades liberadas in vitro e teores plasmáticos 

proporcionados por implantes de 3° e 4°usos, o intervalo retirada do implante-

inseminação e classe dos animais tratados, devem merecer atenção especial. 
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