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RESUMO 

 

VIZIACK, M. P. Efeito de diferentes biotécnicas reprodutivas (IA, TE e FIV) no 

desempenho produtivo e reprodutivo de fêmeas da raça Holandesa. 2020. 94 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Biotécnicas da reprodução como IA, TE-in vivo e TE-in vitro têm sido aplicadas como 

estratégias de manejo visando maior produtividade, ganho genético e eficiência 

reprodutiva na pecuária brasileira e mundial. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 

das diferentes biotécnicas (IA, TE-in vivo e TE-in vitro) no desempenho reprodutivo de 

vacas da raça Holandesa em lactação, e avaliar o desempenho reprodutivo e produtivo 

de sua progênie. O estudo foi conduzido na Fazenda Santa Rita/Agrindus S.A. 

localizada em Descalvado, SP, Brasil. Foram analisadas as seguintes variáveis em vacas 

Holandesas lactantes que receberam as três biotecnologias contemporaneamente nos 

anos de 2013 a 2018: taxa de gestação aos 30 (TG30) e 60 (TG60) dias, taxa de perda 

gestacional entre 30 e 60 dias (TPG), taxa de abortamento (TA) e taxa de nascimento 

(TN). Além disso, também foram analisadas as variáveis duração da gestação (DG), 

facilidade de parto (FP) e retenção de anexos fetais (RAF). Na progênie, foram 

avaliadas as seguintes variáveis: informação genômica (IG), peso ao nascimento (PN) e 

ao desmame (PD), mortalidade do nascimento ao desmame (MN-D) e idade à primeira 

cobertura (IP-COB), das bezerras nascidas entre os anos de 2013 a 2018. Ainda, foram 

avaliadas idade ao primeiro parto (IP-PAR) e a produção de leite total na primeira 

lactação (PLT-1), das bezerras nascidas entre os anos de 2013 a 2017, e a produção de 

leite total na segunda lactação (PLT-2), das bezerras nascidas entre os anos de 2013 a 

2015. Os dados foram analisados por procedimentos do SAS. Houve interação 

biotécnica ano para as variáveis TG30 (P<0,0001), TG60 (P<0,0001) e TPG (P=0,03), 

porém, houve efeito de biotécnica (P=0,01) e de ano (P=0,03) para TA e TN. Houve 

interação biotécnica ano para DG (P<0,0001). Houve efeito de biotécnica para FP 

(P<0,0001) e não houve efeito de biotécnica para RAF (P=0,14). Houve interação 

biotécnica ano para IG (P<0,0001). Não houve interação biotécnica ano (P=0,30), efeito 

de biotécnica (P=0,62) e de ano (P=0,82) para MN-D. Houve interação biotécnica ano 

para PN (P=0,01) e PD (P<0,0001). Entretanto, houve apenas efeito de ano para IP-



COB (P<0,0001), IP-PAR (P=0,0002) e PLT-1 (P<0,0001). Não houve interação 

biotécnica ano (P=0,41), efeito de biotécnica (P=0,97) e de ano (P=0,92) para PLT-2. 

Nas progenitoras, a TE apresentou maiores taxas de gestação, com semelhantes perdas 

gestacionais quando comparada com a IA. Adicionalmente, a TE-in vivo apresentou 

semelhantes taxas gestacionais e perda gestacional do que a TE-in vitro. Na progênie, 

não houve efeito de biotecnologia na produtividade de fêmeas nascidas de IA, TE-in 

vivo e TE-in vitro. 

 

Palavras-chave: Biotecnologias reprodutivas, Holandesa, produção de leite, epigenética.  

  



ABSTRACT 

 

VIZIACK, M. P. Effect of different reproductive biotechnologies (AI, in vivo ET 

and in vitro ET) on productive and reproductive performance of Holstein females. 

2020. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Reproductive biotechnologies as AI, ET-in vivo and ET-in vitro have been applied as 

manegement strategies to acomplish productivity, genetic gain and reproductive 

efficiency on Brazilian and worldwide livestock. However, there are differences on the 

efficiency of this biotechnologies that may compromises the reproductive and 

productive development of the farms. The objective of this study was to evaluate the 

effect of different reproductive technologies (AI, ET-in vivo and ET-in vitro) on 

reproductive development of lactating Holstein cows, and evaluate the reproductive and 

productive development of their progeny. The study was conducted at Santa 

Rita/Agrindus S.A. Farm, located in Descalvado, SP, Brazil. The following variables of 

the lactating Holstein cows that received the three biotechnologies contemporaneously 

from 2013 to 2018 were analyzed: gestation rate at 30 (GR30) and 60 (GR60) days, 

gestation lost between 30 and 60 days (GLO), abortion rate (AR) and birth rate (BR). 

Additionally, other variables were analyzed: gestation length (GLE), labor facility (LF) 

and retention of fetal attachments (RFA). The following variables were analyzed on the 

progeny: genomic information (GI), weight at birth (WB) and at weaning (WW), 

mortality from calve to weaning (MCW) and age at first conception (ACON) of calves 

born from 2013 to 2018. Also, were analyzed age at first calve (ACA) and milk 

production from the first lactation (MP1) of calves born from 2013 to 2017, and milk 

production from the second lactation (MP2) of calves born from 2013 to 2015. The data 

were analyzed by procedures of SAS. There was interaction biotechnology year to 

GR30 (P<0,0001), GR60 (P<0,0001) and GLO (P=0,03), however, there was effect of 

biotechnology (P=0,01) and effect of year (P=0,03) to AR and BR. There was 

interaction biotechnology year to GLE (P<0,0001). There was effect of biotechnology 

to LF (P<0,0001), without effect of biotechnology to RFA (P=0,14). There was 

interaction biotechnology year to GI (P<0,0001). There was no interaction 

biotechnology year (P=0,30), effect of biotechnology (P=0,62) and effect of year 



(P=0,82) to MCW. There was interaction biotechnology year to WB (P=0,01) and WW 

(P<0,0001). However, there was only effect of year to ACON (P<0,0001), ACA 

(P=0,0002) and MP1 (P<0,0001). There was no interaction biotechnology year 

(P=0,41), effect of biotechnology (P=0,97) and effect of year (P=0,92) to MP2. On 

lactating cows ET presented better conception rates, with similar gestation lost than AI. 

Additionally, ET-in vivo presented similar gestation rate and lower gestation lost than 

ET-in vitro. On progeny, there were no differences between productivity of females 

born from AI, ET-in vivo or ET-in vitro.  

 
Keywords: Reproductive biotechnology, Holstein, milk production, epigenetics.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
A população mundial está projetada para aumentar 29% até 2050, atingindo 9,8 

bilhões de pessoas (UNDESA, 2019), sendo 70% dessa população urbana (UNDESA, 

2018). Estudos também apontam para o aumento do PIB per capita, o que eleva a 

demanda por produtos de origem animal em quantidade e qualidade, e que para 

acompanhar esse crescimento a produção mundial de alimentos deve aumentar 70% 

(FAO, 2009). Nesse contexto, o Brasil tem grande importância pelo fato de apresentar 

condições climáticas e territoriais adequadas para produção de ovos, carne e leite, e 

também por possuir o maior rebanho comercial bovino do mundo, com cerca de 215 

milhões de animais (ABIEC, 2019).  

No entanto, o país ainda apresenta baixa produtividade de leite, com produção 

de 1,7 mil kg de leite/vaca/ano, enquanto que países como os Estados Unidos da 

América produzem 10,4 mil kg de leite/vaca/ano (EMBRAPA, 2019). Esses números 

demonstram que o Brasil necessita investir em tecnologia para aumentar a eficiência e 

produtividade do setor, considerando o elevado potencial produtivo do país. Ainda, o 

Brasil não é autossuficiente na produção de leite, o que gerou a importação de 142,4 mil 

toneladas de produtos lácteos em 2019 para abastecer a demanda do mercado interno 

(CEPEA, 2020). 

Visando uma produção sustentável com aumento da produtividade e da 

eficiência reprodutiva, biotecnologias da reprodução têm sido aplicadas para o 

melhoramento genético e como estratégia de manejo reprodutivo na pecuária brasileira 

e mundial. Em 2019, 18 milhões de inseminações artificiais (IA) foram realizadas no 

Brasil, o que representa 16% das fêmeas bovinas em idade reprodutiva inseminadas 

artificialmente (ASBIA, 2020). Entretanto, o percentual de fêmeas inseminadas no 

Brasil é superior em rebanhos de corte quando comparado com rebanhos de leite 

(BARUSELLI et al., 2019). Nota-se que a IA é uma biotécnica que ainda possui grande 

capacidade de crescimento em nosso país, uma vez que aproximadamente 84% das 

fêmeas em idade reprodutiva são cobertas por touros. Entretanto, um dos grandes 

entraves para o aumento da utilização da IA nas propriedades rurais é a dificuldade de 

detecção do estro, que diminui a eficiência reprodutiva dos rebanhos com impactos 

diretos na produção de carne e de leite. Ainda, existem outros obstáculos além da 
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detecção de estro como questões culturais, de conhecimento da técnica e qualificação de 

mão-de-obra especializada para aumentar a utilização dessa biotecnologia no país. 

No Brasil foram realizadas 16,4 milhões de sincronizações para IATF 

(inseminações artificiais em tempo fixo) em 2019, o que representa 87% do mercado de 

inseminação artificial (BARUSELLI, 2020). Estudos demonstraram que vacas 

submetidas à IA após a detecção de estro apresentam reduzidas taxas de serviço quando 

comparadas à vacas submetidas à IATF (TEIXEIRA; BARUSELLI, 2010; 

WILTBANK; PURSLEY, 2014). Essa diferença é principalmente devida ao anestro 

pós-parto e à falhas na detecção de estro. Ainda, vacas de alta produção apresentam 

maior metabolismo hepático de esteroides e menor duração do estro (BARUSELLI; 

VIEIRA; SÁ FILHO, 2015; LOPEZ; SATTER; WILTBANK, 2004). Diversos estudos 

demonstraram a grande contribuição da IATF para a disseminação do uso dessa 

biotecnologia (BARUSELLI et al., 2017, 2018a; BORCHARDT; HAIMERL; 

HEUWIESER, 2016; STEVENSON; BRITT, 2017). 

Enquanto que a IA aumenta a produtividade do rebanho fazendo uso apenas de 

sêmen de reprodutores provados, a transferência de embriões (TE) é uma biotécnica que 

introduz a linhagem materna no processo de melhoramento genético, aumentando a 

intensidade da seleção (KANIYAMATTAM et al., 2017). Dentre outras vantagens da 

TE, destaca-se o aumento na fertilidade de vacas repetidoras de serviço e de vacas 

durante períodos de estresse calórico, quando comparado com a IA (BARUSELLI et al., 

2011; BONILLA et al., 2014; RASMUSSEN et al., 2013). Ainda, similarmente ao que 

ocorre com a IATF, a transferência de embriões em tempo fixo (TETF) aumenta a taxa 

de aproveitamento de receptoras e a taxa de prenhez, assim como elimina a necessidade 

de detecção de estro, facilitando o manejo e a aumentando a eficiência reprodutiva 

principalmente de vacas receptoras em lactação (RODRIGUES et al., 2010). 

De 1995 a 2010 a produção mundial de embriões bovinos cresceu 300.000 

embriões por ano, especialmente devido ao crescimento da produção in vitro (VIANA 

et al., 2012). Ainda, de 1.487.343 embriões transferidos no mundo em 2017, 66,7% 

foram produzidos in vitro e 34% na América do Sul, sendo que 76,2% no Brasil 

(VIANA, 2018), colocando nosso país em destaque na adoção dessa tecnologia 

inovadora. Atualmente, verifica-se que 68,7% dos embriões no mundo são produzidos 

in vitro (1.029.400) e 31,3% in vivo (469.967) (IETS, 2019).  
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Ainda, protocolos de superovulação para produção in vivo de embriões com base 

na detecção de estro da doadora apresentam limitações, que foram solucionadas a partir 

de estudos sobre das técnicas de controle do crescimento folicular e da ovulação 

(MARTINS et al., 2012). Na atualidade, existem procedimentos para estabelecer os 

tratamentos superovulatórios e as inseminações artificiais nas doadoras em dias pré-

determinados, facilitando sobremaneira a aplicação dessa tecnologia (BÓ et al., 2006).  

Entretanto, apesar da TE apresentar maiores taxas de concepção quando 

comparada à IA, especialmente em vacas repetidoras de serviço e sob estresse térmico, 

verifica-se maiores taxas de perda gestacional nas receptoras de embrião (BARUSELLI 

et al., 2011). Ainda, alguns estudos relatam que apenas a TE de embriões produzidos in 

vivo (TE-in vivo) aumenta as taxas de concepção de vacas em lactação sob estresse 

térmico quando comparada com a IA, não sendo verificados ganhos na fertilidade 

quando se utiliza a TE de embriões produzidos in vitro (TE-in vitro) (AL-KATANANI 

et al., 2002; DROST et al., 1999). Por outro lado, o uso de sêmen sexado na produção in 

vitro de embriões apresenta melhores resultados quando comparado com seu uso na IA 

após a detecção do estro (PELLEGRINO et al., 2016) ou na superovulação para 

produção de embriões in vivo (SOARES et al., 2011).  

 No caso da TE-in vitro, efeitos epigenéticos nos primeiros estágios de 

desenvolvimento embrionário podem alterar a programação do fenótipo adulto devido à 

substituição do ambiente materno pela cultura artificial (SIQUEIRA et al., 2017). Por 

conseguinte, os sistemas de produção de embriões in vitro ainda não são capazes de 

produzir embriões com a mesma viabilidade da produção in vivo (HASLER, 2000), o 

que se reflete na produção de leite futura dos animais gerados por essa biotecnologia 

(BONILLA et al., 2014; SIQUEIRA et al., 2017). Devido às vantagens da TE no ganho 

genético, espera-se que a produção de leite de animais resultantes dessa técnica seja 

superior do que a de animais provenientes de IA, mas podem existir comprometimentos 

devido a efeitos epigenéticos, especialmente na TE-in vitro. 

Estudos recentes também demonstraram a eficiência do uso combinado das 

biotécnicas da reprodução disponíveis, relatando que o uso da TE-in vitro se  justifica 

em fêmeas de maior valor genético, que atingem maiores valores no mercado com 

preços superiores quando comparado com fêmeas provenientes de IA 

(KANIYAMATTAM et al., 2017, 2018). Ainda, existem pesquisas que demonstram os 

efeitos positivos uso da TE em substituição a IA em vacas durante o período de estresse 

calórico (AMBROSE et al., 1999; DROST et al., 1999).  No Brasil, os primeiros relatos 



 | 20 
 

que confirmam essa hipótese utilizando significativo número de eventos analisados 

(7.501 IA e 2.112 TE) foram publicados em 2004 (RODRIGUES et al., 2004). Os 

autores verificaram significativo aumento da P/TE (prenhez por transferência de 

embriões) quando comparado com a P/IA (prenhez por inseminação artificial) durante 

os meses do verão. Entretanto, durante os meses do inverno a P/IA foi semelhante a 

P/TE.  

Todos esses fatores devem ser levados em consideração no momento de 

estabelecer um programa reprodutivo eficiente para a propriedade. Entretanto, ainda 

são necessários estudos mais detalhados para avaliar o efeito dessas biotécnicas da 

reprodução na eficiência produtiva e reprodutiva de vacas leiteiras. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. FISIOLOGIA REPRODUTIVA DA FÊMEA BOVINA 
 

Visando a eficiente produção de leite durante todo o ano, os sistemas 

tecnificados têm como objetivo a produção de um parto ao ano e 305 dias de duração da 

lactação. Entretanto, devido à seleção de vacas pela produção de leite, é um desafio 

otimizar a eficiência reprodutiva das vacas em lactação. Diversos fatores já foram 

correlacionados com a baixa fertilidade em vacas de leite, tais como, genética 

(BUABAN et al., 2015), sanidade (VANROOSE; DE KRUIF; VAN SOOM, 2000; 

ZANGIROLAMO et al., 2017), nutrição (ADAMIAK et al., 2005; KAWASHIMA et 

al., 2012; LEROY et al., 2008; SALES et al., 2015), ambiência (PAVANI et al., 2015; 

WALSH et al., 2014), metabolismo e produção de leite (DE VRIES; VEERKAMP, 

2000; KAWASHIMA et al., 2007; LOMANDER et al., 2012). Portanto, diante dos 

vários desafios para obtenção de elevada eficiência reprodutiva em vacas de leite, a 

viabilização de ferramentas para selecionar animais mais férteis se torna uma estratégia 

importante. Para isso, é preciso conhecimento sobre a fisiologia reprodutiva da fêmea 

bovina para que sejam aplicadas adequadamente as biotécnicas reprodutivas para 

proporcionar maior eficiência reprodutiva dos rebanhos (THATCHER, 2017). 

O ciclo estral é definido pelo padrão cíclico de eventos reprodutivos da atividade 

ovariana e determina o período de receptividade sexual, que culmina no estabelecimento 

de uma subsequente gestação. Após a puberdade, as fêmeas bovinas apresentam ciclos 

com duração de 18 a 24 dias que são caracterizados por duas fases distintas: 1) fase 

luteínica, definida pela ovulação de um folículo dominante (FD) com a subsequente 

formação e presença do corpo lúteo (CL) e, 2)  fase folicular, definida pela regressão do 

CL com a formação do próximo FD que irá culminar na próxima ovulação (FORDE et 

al., 2011). O desenvolvimento dos folículos ovarianos acontece em forma de ondas de 

crescimento folicular. Verifica-se, comumente, a presença de duas a três ondas de 

crescimento folicular por ciclo estral em fêmeas bovinas (GINTHER; KNOPF; 

KASTELIC, 1989). Durante o crescimento folicular são diferenciáveis as fases de 

recrutamento, seleção e dominância.  

Em uma onda de crescimento folicular se verifica o crescimento de um grupo de 

folículos pré-antrais de forma independente do estímulo de hormônios gonadotrópicos 
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(ROCHE, 1996). Entretanto, na fase de recrutamento, estudos evidenciaram que os 

folículos antrais se tornam responsíveis ao hormônio folículo estimulante (FSH) e 

crescem até o momento em que um dos folículos recrutados se torna dominante e os 

outros subordinados entram em atresia (GINTHER; KASTELIC; KNOPF, 1989). Os 

folículos subordinados entram em atresia devido ao feedback negativo à liberação de 

FSH causado pela inibina e pelo estrógeno produzidos pelo folículo dominante em 

crescimento. Esse evento fisiológico denominado de seleção permite que somente 

folículo responsivo ao hormônio luteinizante (LH) continue crescendo, caracterizando a 

fase de dominância folicular. Devido à alta concentração de progesterona (P4) 

produzida pelo CL proveniente da ovulação do ciclo anterior, há um feedback negativo 

para a liberação do pico de LH com bloqueio da ovulação. Dessa forma, o folículo 

dominante entra em atresia e tem início uma nova onda de crescimento folicular. Com a 

regressão do CL, e consequente queda na concentração circulante de P4, ocorre 

mudanças fisiológicas que permitem a liberação de um pico de LH para que ocorra a 

ovulação do FD, dando início a um novo ciclo estral (MAPLETOFT; BÓ; 

BARUSELLI, 2009).  
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2.2. INDICADORES DE EFICIÊNCIA REPRODUTIVA 

 

 2.2.1. Novilhas 
 

A determinação da sustentabilidade do sistema de produção de leite tem início 

com uma eficiente criação de novilhas para que, quando se tornem vacas em lactação, 

mantenham elevada a eficiência do sistema e atinjam o máximo potencial de produção 

(ARCHBOLD et al., 2012). O objetivo da criação de novilhas da raça Holandesa é 

desenvolver animais em peso adequado para que emprenhem em torno de 14 meses, e 

tenham seu primeiro parto aos 24 meses de idade (DONOVAN; BENNETT; 

SPRINGER, 2003; VAN AMBURGH et al., 1998). De acordo com (HOFFMAN; 

FUNK, 1992), novilhas que emprenham após esse período apresentam maiores taxas de 

distocia e maior escore de condição corporal (ECC) ao primeiro parto e, da mesma 

forma, outros autores (ETTEMA; SANTOS, 2004) reportaram que o maior retorno 

econômico de novilhas é observado quando seu primeiro parto acontece entre 23 e 24 

meses.  

De acordo com STEVENSON et al., 2008, novilhas devem ser avaliadas por 

palpação retal para que sejam identificadas como pré-puberes ou púberes, visto que 

novilhas pré-púberes têm performance reprodutiva e econômica inferiores quando 

submetidas à programas reprodutivos para inseminação artificial.  

Preconiza-se na fazenda que a primeira inseminação seja realizada por meio de 

protocolos de IATF (SILVA et al., 2015), sendo utilizada a IA após observação de estro 

nos casos das novilhas não se tornarem gestantes na primeira IA, como ferramenta para 

diminuir a idade à primeira concepção e ao primeiro parto (FODOR et al., 2018). Ainda, 

recomenda-se a utilização de sêmen sexado em novilhas por apresentarem satisfatórias 

taxas de concepção (COLAZO; MAPLETOFT, 2017; NORMAN; HUTCHISON; 

MILLER, 2010; SÁ FILHO et al., 2010; SALES et al., 2011). Estudos demonstraram, 

também, que novilhas inseminadas com sêmen sexado apresentaram menores taxas de 

distocia e de natimortos devido à maior porcentagem de fêmeas nascidas (NORMAN; 

HUTCHISON; MILLER, 2010). 
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 2.2.2. Vacas em lactação 
 

Nas últimas cinco décadas a produção de leite por vaca aumentou, e em 

decorrência a fertilidade diminuiu. Mesmo com os avanços nas pesquisas para melhorar 

a reprodução de vacas em lactação de elevada produção, a redução na fertilidade ainda é 

um desafio (WALSH; WILLIAMS; EVANS, 2011). Os principais fatores que afetam a 

eficiência reprodutiva de rebanhos leiteiros são o período após o parto em que as vacas 

são inseminadas e a taxa de detecção de estro (taxa de serviço). Esses fatores podem ser 

controlados por técnicas de manejo reprodutivo. Entretanto, a taxa de concepção e a 

taxa de perda gestacional são mais influenciadas por fatores instrínsecos aos animais e 

de mais difícil controle (SANTOS, 2008). Pesquisas apontam que 90% dos oócitos 

ovulados são fertilizados (DISKIN; MORRIS, 2008). Entretanto, a confirmação da 

gestação varia entre 26,7 e 50,7% (TILLARD et al., 2008). Essas informações 

evidenciam comprometimento entre a fertilização e o desenvolvimento da gestação.  

O escore de condição corporal, o estresse térmico, o número de partos, a 

produção de leite, o intervalo entre parto e primeiro serviço e as complicações do 

período pós parto (distocia, metrite e retenção de anexos fetais) são fatores 

determinantes que afetam a taxa de concepção. Em consequência a redução na taxa de 

concepção, verifica-se aumento do número de dias em aberto, do número de 

inseminações e do custo com alimentação (KIM; JEONG, 2018). O balanço energético 

negativo e o consumo de matéria seca são pontos críticos importantes que também 

influenciam a taxa de concepção (DISKIN; MORRIS, 2008; TILLARD et al., 2008). 

Em vacas em lactação a maior taxa de perda gestacional acontece durante o 

período embrionário inicial (até 24 dias de gestação), especificamente nos primeiros 

oito dias de gestação. Essa perda gestacional pode atingir valores de até 43% (DISKIN; 

MORRIS, 2008). De acordo com (WILTBANK et al., 2016), durante sua primeira 

semana de estabelecimento da gestação de 20 a 50% das vacas em lactação perdem a 

gestação. Essa elevada ocorrência pode ser atribuída às inadequadas concentrações de 

progesterona para a secreção de histotrofo no lúmen uterino, positivamente 

correlacionado com a secreção de interferon-tau e com o estabelecimento da gestação 

(LONERGAN, 2011).  

Considerando o período de perda embrionária tardia (do dia 27 ao dia 45) e 

perda fetal (do dia 45 ao término da gestação), verificam-se índices que variam entre 7 e 
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27% em vacas em lactação (SARTORI; DODE, 2008). Existem estudos (ABDALLA et 

al., 2017; SANTOS et al., 2004) que associam fatores maternos (ECC, produção de 

leite, dias em lactação, período entre o parto e a primeira inseminação, complicações do 

período pós-parto, número de partos e abortos anteriores) e não maternos (estação do 

ano, touro, anomalias de posições fetais, manejo da fazenda e protocolos de 

sincronização) com a perda gestacional. Esses fatores devem ser avaliados para que seja 

feita uma abordagem preventiva ou terapêutica para reduzir os problemas de perda 

gestacional. 

Desde o início do século XX, com o conhecimento sobre a fisiologia reprodutiva 

da fêmea bovina, inúmeras biotécnicas da reprodução foram desenvolvidas e são 

atualmente utilizadas para otimizar a performance reprodutiva e, consequentemente, a 

produtividade de leite em todo o mundo (STEVENSON; BRITT, 2017). A inseminação 

artificial, a criopreservação de sêmen, os protocolos de superovulação para transferência 

de embriões, as técnicas de aspiração folicular e de produção in vitro de embriões, a 

sexagem espermática, a clonagem e a análise e edição genômica são exemplos bem 

sucedidos do emprego de biotécnicas reprodutivas que vêm revolucionado a indústria de 

produção de leite (MOORE; HASLER, 2017). A implementação de tais tecnologias 

objetivando características de saúde, fertilidade e produção oferecem oportunidades 

para o melhoramento genético de rebanhos leiteiros, com significativos impactos 

econômicos e sociais (FLEMING et al., 2018).  
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2.3. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 
 

A inseminação artificial (IA) foi a primeira biotécnica reprodutiva aplicada em 

bovinos, com a vantagem de apresentar potencial para aumentar a taxa de ganho 

genético ao utilizar sêmen de touros com mérito genético comprovado. Ainda, resultou 

em mudanças significativas no manejo das fazendas pela eliminação da necessidade do 

touro, possibilitando maior segurança aos funcionários (MOORE; HASLER, 2017), 

controle de doenças venéreas nos rebanhos (VISHWANATH, 2003) e a utilização de 

touros de raças não adaptáveis às condições tropicais (BARUSELLI et al., 2018a). 

Apesar do uso de touros em sistema de monta natural (MN) não resultar desvantagens 

na taxa de prenhez ao longo do tempo, apresenta maior variação do que quando é usada 

a IA (DE VRIES; STEENHOLDT; RISCO, 2005).  

Apesar das vantagens da IA, sua maior desvantagem está na detecção de estro 

para que essa biotécnica seja realizada. De acordo com LARSON; BALL, 1992, cerca 

de 50% das vacas em lactação não são detectadas em estro, e possíveis erros na 

detecção limitam o número de inseminações e resultam em maiores dias em aberto com 

consequente perdas econômicas. Vacas em lactação apresentam menores concentrações 

sanguíneas de hormônios esteroides do que vacas em período seco ou novilhas 

(SARTORI; ROSA; WILTBANK, 2002) devido ao seu maior metabolismo para 

produção de leite. Esse fato foi relacionado com menores duração e intensidade de estro 

por pesquisadores (LOPEZ; SATTER; WILTBANK, 2004).  

Diversos estudos (LARSON; BALL, 1992; PURSLEY; MEE; WILTBANK, 

1995; WILTBANK; PURSLEY, 2014) relacionaram o problema da detecção de estro 

com a falta de utilização de protocolos de sincronização do ciclo estral desenvolvidos 

objetivando a inseminação artificial em tempo fixo (IATF). A IATF elimina a 

necessidade de detecção de estro para que seja realizada a IA. Comparando a taxa de 

prenhez de vacas inseminadas por IATF e por detecção do estro, estudos demonstram 

que a IATF antecipa a primeira inseminação pós-parto sem comprometer a taxa de 

concepção (TEIXEIRA; BARUSELLI, 2010). Vacas inseminadas por IATF se tornam 

prenhes antes do que vacas inseminadas após detecção de estro (SARTORI et al., 2016). 

O princípio dos protocolos de IATF está na sincronização da onda de 

crescimento folicular, no controle da fase luteínica e na indução sincronizada da 

ovulação (BÓ et al., 1994; PURSLEY; MEE; WILTBANK, 1995). Diversos protocolos 
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de IATF estão disponíveis no mercado, e independente do protocolo utilizado os 

resultados de taxa de prenhez são similares (BARUSELLI et al., 2017), indicando que 

cada fazenda pode adaptar o protocolo que melhor se enquadra em seu manejo para 

aumentar a eficiência reprodutiva de vacas em lactação. 
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2.4. TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES 
 

A IA e a IATF são biotécnicas reprodutivas que aumentam o ganho genético das 

futuras gerações dos rebanhos por favorecer o uso de genética comprovada de origem 

paterna. Entretanto, outras biotécnicas reprodutivas valorizam também o uso de fêmeas 

com comprovado mérito genético superior, como a transferência de embriões (TE) in 

vivo ou in vitro. Pesquisadores reportaram que a TE pode aumentar a taxa de 

melhoramento genético em até 30% nos programas de teste de progênie quando 

compara com a IA convencional que faz o uso apenas de touros selecionados 

(NICHOLAS; SMITH, 1983). Dessa forma é possível acelerar o ganho genético e 

reduzir a idade de seleção dos animais, diminuindo o intervalo entre gerações em 

programas reprodutivos (GRANLEESE et al., 2017). 

A TE permite a multiplicação de fêmeas de superior mérito genético 

selecionadas do rebanho pela utilização de marcadores endócrinos e genéticos. A 

concentração plasmática de hormônio anti-mülleriano (AMH) pode ser usada como um 

marcador endócrino para a seleção de fêmeas que produzem maior número de embriões 

(GUERREIRO et al., 2014). A concentração de AMH está diretamente relacionada à 

população folicular de animais tanto Bos taurus como Bos indicus (BATISTA et al., 

2014). Ainda, permite que essa seleção seja feita em doadoras pré-púbere, assim como o 

procedimento de coleta de oócitos via cirúrgica ou por aspiração de folículos guiada por 

ultrassonografia (BATISTA et al., 2016; ELLIFF et al., 2018; DA SILVA et al., 2019).  

Como publicado por BARUSELLI et al., 2018b, além de promover acelerado 

ganho genético quando comparado com a IA, a TE tem o potencial de aumentar a 

fertilidade de vacas em lactação que passam por estresse calórico e de fêmeas 

diagnosticadas como repetidoras de serviço. O estresse calórico pode provocar redução 

no consumo alimentar e aumentar o balanço energético negativo, induzir mudanças na 

dinâmica folicular ovariana e morte embrionária (BARUSELLI et al., 2020). A 

performance reprodutiva de vacas em lactação é comprometida pelo estresse calórico 

por causar diminuição na qualidade oocitária, o que pode ser contornado pelo uso da TE 

(FERREIRA et al., 2011). Ainda, estudos foram indicativos de que a TE pode ser 

utilizada para minimizar a baixa fertilidade e a perda embrionária inicial de fêmeas 

repetidoras de serviço, promovendo maiores taxas de prenhez (BARUSELLI et al., 

2011; RODRIGUES et al., 2010). 
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A TE tem o potencial de evitar danos causados pela hipertermia nos oócitos e 

embriões em fases iniciais, especialmente nos primeiros 7 dias após o estro (PUTNEY; 

DROST; THATCHER, 1989). Além disso, pode manter elevadas taxas de prenhez 

durante o ano pela produção de embriões durante meses mais frios que serão 

posteriormente transferidos em períodos de estresse térmico, visto que a produção de 

embriões em protocolos de superovulação também é comprometida durante as estações 

mais quentes do ano (METZGER; CHEBEL, 2008; VIEIRA et al., 2014a). Dessa 

forma, maiores taxas de prenhez durante o verão são verificadas em fêmeas que 

recebem TE quando comparadas com fêmeas que recebem  IA (BARUSELLI et al., 

2010). Em estudo recente, foi reportado que em períodos de estresse térmico é possível 

aumentar a taxa de prenhez em oito pontos percentuais utilizando a TE ao invés da IA, o 

que irá aumentar a rentabilidade por vaca por ano além de aumentar o valor genético 

obtido com sua progênie (BARUSELLI et al., 2020). Também é possível fazer uso de 

embriões criopreservados e de doadoras novilhas ou vacas que não estão em lactação, 

bem como seleção genética de doadoras para habilidade de termorregulação como 

estratégias para a produção de embriões nos meses mais quentes (BARUSELLI et al., 

2020). 

Estudo foi realizado para demonstrar as vantagens da TE com relação à IA na 

eficiência reprodutiva em vacas sob estresse térmico ou diagnosticadas como 

repetidoras de serviço (BARUSELLI et al., 2018b). Em simulação utilizando dados de 

estudos previamente realizados, foi verificado que as taxas de concepção e de prenhez 

foram maiores com o uso da TE e que as vacas submetidas exclusivamente à IA 

apresentaram maior período para a concepção do que vacas submetidas à TE. Ainda, a 

possibilidade de produzir embriões a partir de sêmen sexado aumentou as vantagens do 

uso da TE (SOARES et al., 2011). O uso de sêmen sexado é importante na pecuária 

leiteira por representar maior suprimento de novilhas de reposição e por aumentar o 

progresso de ganho genético (SÁ FILHO et al., 2013). Estudos confirmaram que a TE-

in vitro aumenta a proporção de vacas em lactação prenhes e de fêmeas nascidas durante 

o verão quando comparadas com o uso da IA (STEWART et al., 2011).  

Ainda, verifica-se que a TE-in vitro aumenta a proporção de vacas em lactação 

prenhes, mesmo que as taxas de embriões transferidos à fresco sejam superiores do que 

as de embriões transferidos após congelamento convencional ou vitrificação 

(STEWART et al., 2011). É demonstrado que embriões criopreservados (congelados ou 

vitrificados) apresentam menores taxas de prenhez do que embriões transferidos à 



 | 30 
 

fresco (FLEURY et al., 2015; HASLER, 2014), indicando importante necessidade de 

melhorias na criopreservação de embriões para atender à demanda cada vez maior de 

embriões criopreservados. Vale ressaltar que, para otimizar o manejo reprodutivo das 

fazendas, é importante otimizar a técnica de congelamento lento como uma alternativa 

promissora.  

Entretanto, quando embriões são produzidos em meios de cultivo que aumentem 

sua sobrevivência e desenvolvimento após a criopreservação, não é observado declínio 

na fertilidade de vacas em lactação quando embriões criopreservados são transferidos 

em comparação com a IA (BLOCK; BONILLA; HANSEN, 2010). Adicionalmente, um 

estudo recente demonstrou que a vitrificação de blastocistos produzidos in vitro é um 

interessante modo de criopreservação embrionária, ao resultar em similares taxas de 

prenhez quando comparados a embriões transferidos à fresco (DO et al., 2018). Esses 

estudos vêm reafirmando o fato de que a vitrificação pode ser uma alternativa 

promissora ao método de congelamento lento de embriões produzidos in vitro 

(CAAMAÑO et al., 2015). 

 

 2.4.1. Números da produção de embriões in vivo x in vitro 

 
A produção de embriões vêm crescendo no Brasil nos últimos quinze anos, 

caracterizada pelo declínio na produção de embriões in vivo e crescente aumento na 

produção de embriões in vitro, que representa na atualidade 97% dos embriões 

produzidos pela indústria leiteira (VIANA; FIGUEIREDO; SIQUEIRA, 2017) e 

praticamente de 60% da produção de embriões mundial (SARTORI et al., 2016). 

Entretanto, apesar das raças Bos taurus representarem mais de 50% da produção 

brasileira de embriões e do Brasil ser o um dos maiores produtores de embriões in vitro, 

o uso dessa biotécnica é utilizada em menos de 1% das vacas e novilhas em idade 

reprodutiva, colocando o Brasil na 11ª posição pelo índice de intensidade de uso da 

transferência de embriões nos rebanhos (VIANA; FIGUEIREDO; SIQUEIRA, 2017). 

O referido aumento de embriões produzidos in vitro nas raças leiteiras deve-se 

principalmente à facilidade de implementação da técnica e à eficiência dos protocolos 

de TETF desenvolvidos. Além disso, verifica-se a manutenção de características 

produtivas desejáveis através de cruzamentos entre raças e à possibilidade de uso de 

sêmen-sexado (SARTORI et al., 2016). 
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Entretanto, um dos maiores gargalos da produção in vitro de embriões (PIVE) 

está na acessibilidade dos oócitos provenientes de doadoras nas fazendas até os 

laboratórios de produção de embriões (MARINHO et al., 2012). Na tentativa de 

solucionar esse entrave, sistemas portáteis de transporte de oócios e embriões foram 

desenvolvidos com benefícios diretos para a indústria da PIVE (CAVALCANTI et al., 

2018). Ainda, outro grande gargalo da PIVE está nas diferenças no metabolismo 

embrionário de embriões produzidos in vivo e in vitro, pelo fato de a nutrição do 

embrião ser uma das mais importantes influencias na viabilidade futura (DE SOUZA; 

SALLES; ROSA E SILVA, 2015). Foi demonstrado que que as primeiras clivagens 

embrionárias influenciam padrões moleculares e metabólicos de blastocistos e, dessa 

forma, a seleção de embriões baseada na velocidade das clivagens é uma alternativa 

para selecionar embriões com padrões de qualidade desejados, visto que embriões com 

menor velocidade são mais similares aos embriões in vivo (MILAZZOTTO et al., 

2016). Também visando uma melhor seleção de embriões e uma monitoração em tempo 

real do metabolismo aeróbico e anaeróbico de embriões produzidos in vitro, sensores do 

fluxo metabólico de oxigênio, glicose e lactato de embriões foram desenvolvidos 

(OBEIDAT et al., 2019). Esses estudos colaboram para melhorar as condições de 

desenvolvimento inicial dos embriões visando melhorar a qualidade. 

 

2.4.2. Alterações epigenéticas na fase inicial de 

desenvolvimento embrionário 

 
O termo epigenética foi criado há aproximadamente 70 anos na tentativa de 

explicar os múltiplos fenótipos celulares oriundos de um mesmo genótipo 

(WIGHTMAN, 1956). O conceito clássico define epigenética como mudanças 

químicas na cromatina que não envolvem mudanças na sequência de nucleotídeos do 

DNA, entretanto, hoje o termo tomou proporções maiores e compreende diversos 

mecanismos que participam da regulação de expressão gênica, tais como metilação de 

DNA, modificações pós-traducionais em histonas, RNAs não codificadores, imprinting 

genômico, entre outros (BACCARELLI; BOLLATI, 2009; CHEN et al., 2016). 

Mecanismos epigenéticos podem alterar processos genéticos, e podem ser alterados por 

fatores externos (SKINNER, 2015). Sendo assim, os processos epigenéticos são 

potencialmente reversíveis, diferente de alterações genéticas, e são consequentemente 
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passíveis de tratamento, inclusive com a capacidade de serem usadas para tratamento 

(HAMM; COSTA, 2015). 

Existem efeitos epigenéticos baseados em funções do gene que, quando 

alteradas, modificam o perfil de expressão genética dos animais (URREGO; 

RODRIGUEZ-OSORIO; NIEMANN, 2014). A metilação do DNA, caracterizada pela 

adição de radical metil, influenciam a expressão de genes e de fenótipos sem alterações 

na sequência do DNA, com efeitos na produção de leite, reprodução e saúde 

(FLEMING et al., 2018). Estudos sobre a epigenética em gado de leite podem auxiliar 

no desenvolvimento de novas biotécnicas e práticas de manejo que melhorem a 

qualidade de vida e produção dos animais (FLEMING et al., 2018), visto que variações 

fenotípicas não explicadas podem ser atribuídas aos efeitos epigenéticos (SINGH et al., 

2010). 

Embriões bovinos produzidos in vitro apresentaram comprometimento na 

estabilidade genômica de blastômeros e maior frequência de aberrações 

cromossômicas, quando comparados com embriões produzidos in vivo (TŠUIKO et al., 

2017). Ainda, gametas e embriões que são expostos a estresse durante as etapas de 

produção de embriões in vitro apresentam menor capacidade de desenvolvimento, 

quando comparados com embriões produzidos in vivo. A alteração no perfil fisiológico 

dos gametas e dos embriões pode, ao menos parcialmente, explicar esses efeitos 

negativos da TE-in vitro (URREGO; RODRIGUEZ-OSORIO; NIEMANN, 2014).  

Durante a gestação, a metilação do DNA pode alterar a expressão de genes e 

influenciar eventos que acontecem na prenhez inicial, visto que a regulação coordenada 

dessa expressão é essencial para o adequado estabelecimento da gestação (WALKER et 

al., 2013). Modificações no ambiente materno podem resultar em alterações no 

crescimento e funcionalidade da placenta das receptoras e podem aumentar a incidência 

de perda gestacional, de morbidade e de mortalidade perinatais, da síndrome do feto 

anormal ou feto gigante e levar à maiores taxas de distocias e retenções de placenta 

(BONILLA et al., 2014; DESHMUKH et al., 2012; FARIN; PIEDRAHITA; FARIN, 

2006; NUMABE et al., 2000; SIQUEIRA et al., 2017). 

Estudos evidenciaram que, apesar de a duração da gestação não ser alterada em 

bezerros nascidos de IA ou FIV, bezerros nascidos de FIV são mais pesados quando 

comparados com nascidos de IA (CAMARGO et al., 2010; NUMABE et al., 2000; 

SIQUEIRA et al., 2017). Ainda, foi relatado maior taxa de natimortalidade e de 

mortalidade do nascimento ao desmame em bezerros produzidos por FIV (BONILLA et 
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al., 2014; SIQUEIRA et al., 2017). Estudos relataram que efeitos epigenéticos ligados à 

expressão gênica alteram indicadores de saúde em gado de leite, com efeitos no sistema 

imune inato (importante no reconhecimento e na resposta inicial à patógenos) 

(DOHERTY; O’FARRELLY; MEADE, 2013; GREEN; KERR, 2014) e no sistema 

adaptativo (PAIBOMESAI et al., 2013), podendo explicar a sobrevivência de bezerras 

nascidas a partir da FIV. 

Com relação ao desempenho futuro das bezerras, não foi relatado efeito na 

idade à primeira concepção, na taxa de prenhez à primeira concepção e na produção e 

composição de leite da primeira lactação de fêmeas provenientes de IA ou FIV  

(BONILLA et al., 2014). Entretanto, (SIQUEIRA et al., 2017) observou que animais 

provenientes de FIV produziram menores quantidades de leite, gordura e proteína na 

primeira lactação em comparação com animais provenientes de IA. Essas diferenças 

podem ser explicadas pelo fato de que a produção de leite pode ser influenciada por 

uma resposta epigenética das células mamárias epiteliais à estímulos ambientais e de 

manejo externos (SINGH et al., 2010). Além disso, a produção de leite da receptora 

durante a gestação pode influenciar na produção de leite futura da progênie, ao passo 

que vacas em lactação de alta produção tendem a apresentar maior balanço energético 

negativo e, consequentemente, maior estresse metabólico durante a lactação e a 

gestação (FLEMING et al., 2018). 

Visando melhorar os efeitos negativos da FIV, sistemas de cultura de embriões 

produzidos in vitro vêm sendo desenvolvidos e aprimorados a partir de novos 

conhecimentos com relação ao funcionamento molecular e metabólico dos embriões. A 

suplementação dos meios de cultivo com substâncias antioxidantes pode proteger 

embriões do estresse oxidativo, auxiliando em sua resposta adaptativa à condições 

estressantes durante o cultivo (DOS SANTOS et al., 2019). Além disso, a adição de 

moléculas secretadas pelas fêmeas gestantes para regular o desenvolvimento 

embrionário nos meios de cultura de embriões produzidos in vitro reduziram o peso ao 

nascimento dos bezerros (TRÍBULO et al., 2017). Esses resultados são indicativos de 

que os sistemas de produção de embriões estão sendo aprimorados para programação 

de fenótipo mais adequado com reduzidos efeitos epigenéticos na criação dos animais.  
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3. HIPÓTESES 

 

3.1. DESEMPENHO REPRODUTIVO DE VACAS 

HOLANDESAS EM LACTAÇÃO SUBMETIDAS À IA, TE-IN VIVO OU 

TE-IN VITRO 
 

3.1.1. A TE apresenta maior taxa de gestação e maior perda 

gestacional do que a IA; 

3.1.2. A TE-in vivo apresenta maior taxa de gestação e menor 

perda gestacional do que a TE-in vitro.  
 

3.2. DESEMPENHO REPRODUTIVO E PRODUTIVO DA 

PROGÊNIE DE FÊMEAS HOLANDESAS PRODUZIDAS POR IA, TE-

IN VIVO OU TE-IN VITRO 
 

3.2.1. Os animais provenientes da TE apresentam desempenho 

reprodutivo e produtivo superior aos animais provenientes da IA, devido ao 

superior mérito genético; 

3.2.2. Os animais provenientes da TE-in vitro, apesar de terem 

mérito genético superior, apresentam desempenho reprodutivo e produtivo 

inferiores do que animais provenientes da TE-in vivo devido à possíveis 

fatores epigenéticos envolvidos na fertilização e no desenvolvimento 

embrionário inicial. 
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Figura 1. Modelo descritivo da metodologia experimental com destaque na maturação oocitária, 
capacitação espermática, fertilização e desenvolvimento embrionário das diferentes biotécnicas avaliadas 
(IA, TE-in vivo e TE-in vitro).  

 
 
 
Figura 2. Modelo hipotético dos resultados esperados na progenitora e na progênie após o uso de 
diferentes biotécnicas da reprodução (IA, TE-in vivo e TE-in vitro) de acordo com as hipóteses 
elaboradas. 
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4. OBJETIVOS 

 
Para testar as hipóteses levantadas, o presente estudo teve como primeiro 

objetivo avaliar o efeito de diferentes biotécnicas reprodutivas no desempenho 

reprodutivo de vacas da raça Holandesa em lactação submetidas à IA, TE-in vivo e TE-

in vitro. Ainda, teve como segundo objetivo avaliar o efeito das biotecnologias no 

desempenho reprodutivo e produtivo das progênies geradas por essas biotecnologias 

em fêmeas Holandesas em lactação.  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. FAZENDA E ANIMAIS 

 
O presente estudo avaliou dados reprodutivos de vacas da raça Holandesa em 

lactação que receberam IA (n=21.706), TE-in vivo (n=9.584) ou TE-in vitro (n=3.754) 

durante os anos de 2013 a 2018 na Fazenda Santa Rita/Agrindus S.A., localizada no 

município de Descalvado, São Paulo, Brasil. Ainda, foi realizada a avaliação de dados 

reprodutivos e produtivos da progênie de fêmeas Holandesas provenientes de IA 

(n=3.759), TE-in vivo (n=822) e TE-in vitro (n=490), nascidas de 2013 a 2018.  

A Fazenda Agrindus contém o maior rebanho holandês registrado no Brasil, 

com um total de 3,6 mil fêmeas jovens e adultas e 1,8 mil vacas em lactação. Os 

animais são classificados em PO e PC com pedigree na Associação Brasileira da Raça 

Holandesa. A fazenda é autossuficiente no fornecimento de alimentos volumosos para 

os animais, com rastreabilidade total sobre os processos produtivos, produção de 

alimentos e animais de reposição. 

A produção de leite ocupa atualmente 500 dos 2 mil hectares da Fazenda Santa 

Rita e está em torno de 65 mil L/dia, com produção média dos animais de 35 mil 

L/ha/ano e 11,5 mil kg/vaca/ano. As vacas são ordenhadas três vezes ao dia e são 

mantidas em sistema de free-stall com acesso controlado à piquetes abertos, com 

camas de areia individuais e aspersores e ventiladores para o controle de estresse 

térmico, e túnel de vento (sistema inaugurado para 500 vacas em lactação em 

Dezembro de 2018). Recebem dieta completa para atingir ou exceder os requerimentos 

nutricionais mínimos da categoria (NRC, 2001), com livre acesso à água. 

O armazenamento de dados é realizado por meio de planilhas (Excel®, 

Microsoft Office), em que foram coletados os dados retrospectivos do estudo, e de um 

programa de processamento de dados (Ideagri®, Belo Horizonte, Minas Gerais, 

Brasil), em que foram coletados os dados prospectivos do estudo.  
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5.2. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
 

Foram avaliadas as variáveis taxa de gestação aos 30 e 60 dias (% de vacas 

gestantes ao 30 e 60 dias/vacas inseminadas ou que receberam embrião; TG), taxa de 

perda gestacional entre 30 e 60 dias (% de vacas gestantes no diagnóstico de 60 

dias/vacas gestantes no diagnóstico de 30 dias; TPG), taxa de abortamento (% de vacas 

que não pariram/vacas gestantes no diagnóstico de 60 dias; TA) e taxa de nascimento 

(% de partos viáveis ocorridos/vacas gestantes no diagnóstico de 60 dias; TN) nas vacas 

da raça Holandesa em lactação que receberam IA, TE-in vivo ou TE-in vitro nos anos de 

2013 a 2018. Bezerros considerados natimortos não foram considerados na taxa de 

nascimento. 

Ainda, entre os anos de 2013 a 2018 foram avaliadas nas progenitoras geradas 

por essas biotecnologias as variáveis: duração da gestação (DG), facilidade ao parto (% 

de partos auxiliados; FP) e retenção de anexos fetais (% de vacas que foram 

diagnosticadas com retenção de anexos fetais em até 24h após o parto; RAF). Na 

progênie de fêmeas Holandesas, foram avaliadas o peso ao nascimento (PN), o peso ao 

desmame (PD), a mortalidade do nascimento ao desmame (MN-D), a idade à primeira 

cobertura (IP-COB), a idade ao primeiro parto (IP-PAR), e a produção de leite total na 

primeira e na segunda lactações (PLT-1 e PLT-2). Para as variáveis de produção de leite 

foi considerada a produção corrigida – via Ideagri (programa de análise de produção de 

leite do rebanho) para 305 dias de lactação. Todos os índices avaliados por categoria 

animal e por período estão indicados na Tabela 1. 

 A informação genômica (IG) da progênie foi avaliada por um programa 

terceirizado (Clarifide®, Zoetis, Brasil). Clarifide Holandês® é um painel de 12 mil 

marcadores que predizem o potencial genético de cada animal para 32 características, 

com confiabilidade superior à de avaliações genéticas tradicionais (60 a 70% e 30%, 

respectivamente). Para o presente estudo, será utilizada a característica Produção de 

Leite, que descreve diferenças genéticas na produção de leite pelo período de lactação 

de 305 dias, sendo um indicador comparado à base da raça Holandês americana 

(ZOETIS, 2013). A base americana da raça Holandesa é composta por 928.670 vacas 

nascidas em 2015 com produção de leite média de 12.734 L de leite produzido em 

lactação de 305 dias. Esses valores de base genética são atualizados a cada 5 anos, 

sendo este último indicador atualizado em Abril de 2020. A média de produção equivale 
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ao marco zero na avaliação do indicador, e indica o potencial genético transmitido pela 

vaca para a próxima geração. Para a apresentação de dados, esse valor foi corrigido para 

o potencial genético integral da vaca, não ilustrando apenas o que ela transmitiria para 

sua progênie. Dessa forma, esse indicador ilustra o ranqueamento dos animais a partir 

da base genética gerada do rebanho americano nascido em 2015. Esse indicador inclui 

apenas o valor de genótipo, não sendo alterado conforme a produtividade do animal, o 

que permite a comparação genética dos animais em diferentes períodos, como no caso 

deste estudo. 

 
Tabela 1. Índices avaliados por categoria animal e por período. 

  Índices avaliados Sigla Período 

Progenitoras 

Taxa de gestação aos 30 e 60 dias TG 30 e 60 

2013 a 2018 

Taxa de perda gestacional entre 30 e 60 dias TPG 
Taxa de abortamento TA 
Taxa de nascimento TN 
Duração da gestação DG 
Facilidade ao parto FP 
Retenção de anexos fetais RAF 

Progênie 

Informação genômica IG 

2013 a 2018 
Peso ao nascimento PN 
Peso ao desmame PD 
Mortalidade do nascimento ao desmame MN-D 
Idade à primeira cobertura IP-COB 
Idade ao primeiro parto IP-PAR 

2013 a 2017 
Produção de leite total na primeira lactação PLT-1 
Produção de leite total na segunda lactação PLT-2 2013 a 2015 
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5.3. MANEJO REPRODUTIVO COM O USO DA IA 

 
As inseminações artificiais (IA) foram realizadas após a detecção do estro ou 

após a sincronização para IATF. O estro é observado pelos funcionários durante o 

período da manhã e da tarde na ordenha e nos free-stalls, e quando é observado o estro, 

no próximo período as vacas são separadas após a ordenha para que seja realizada a IA.  

As vacas submetidas à protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) são 

sincronizadas em dia aleatório do ciclo estral (D0) e recebem 2 mg de benzoato de 

estradiol (BE; Fertilcare Benzoato Sincronização®, MSD Saúde Animal, Brasil), 0,25 

mg de GnRH (Fertagyl®, MSD Saúde Animal, Brasil) e um implante vaginal de 

progesterona (P4; CIDR®, Zoetis, Brasil); no D7, recebem 0,53 mg de prostaglandina 

F2α (PGF2α; Ciosin®, MSD Saúde Animal, Brasil); no D9, recebem outra dose de 0,53 

de PGF2α, 500 UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG; Folligon®, MSD Saúde 

Animal, Brasil), 0,5 mg de cipionato de estradiol (CE; Fertilcare Ovulação®, MSD 

Saúde Animal, Brasil) e o implante vaginal de progesterona é removido; no D11 as 

vacas recebem a aplicação de GnRH (Fertagyl®, MSD Saúde Animal, Brasil) e é 

realizada a IATF.  
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5.4. MANEJO REPRODUTIVO COM O USO DA TE 

 

 5.4.1. Doadoras de embrião (TE-in vivo) e de oócitos (TE-in 

vitro) 
 

As vacas doadoras de embrião são selecionadas pela predição do seu mérito 

genético por meio de um programa terceirizado de avaliação genética (Clarifide®, 

Zoetis, Brasil) e também por conformação e produção de leite, e podem estar em 

lactação ou no período seco. Os animais selecionados são divididos em grupos e são 

protocolados a cada 60 dias em média. Para a TE-in vivo é realizado protocolo de 

superovulação (SOV) para a coleta de embriões, enquanto que para a TE-in vitro não 

são realizados protocolos de superovulação e as vacas passam pelo procedimento de 

aspiração folicular guiada por ultrassonografia (OPU – ovum pick-up) em dias aleatórios 

do ciclo estral. 

O protocolo de SOV utilizado para a produção de embriões na TE-in vivo 

consiste em: em dia aleatório do ciclo estral (D0), as vacas recebem 50 mg de 

progesterona injetável (P4i; Afisterone®, Hertape Saúde e Bem Estar Animal, Brasil), 

implante auricular de norgestomet [dois para vacas em lactação (6 mg) e um para vacas 

em período seco (3 mg); Crestar®, MSD Saúde Animal, Brasil], 2 mg de benzoato de 

estradiol (Fertilcare Benzoato Sincronização®, MSD Saúde Animal, Brasil). No D4, 

iniciam-se as aplicações de hormônio folículo estimulante para o tratamento de 

superovulação (FSH, 500 UI para vacas em lactação e 250 UI para vacas em período 

seco; Pluset®, Hertape Saúde e Bem-Estar Animal, Brasil). Em vacas em lactação, o 

tratamento tem início no D4 à tarde e termina no D7 pela manhã, enquanto que em 

vacas em período seco, o tratamento tem início no D4 pela manhã e termina no D6 à 

tarde. A aplicação é realizada em doses decrescentes, a cada 12 horas, por três dias. 

Concomitantemente com as duas últimas aplicações de FSH as vacas recebem 0,53 mg 

de PGF2α (Ciosin®, MSD Saúde Animal, Brasil), e 12 horas após a última aplicação 

recebem uma dose de gonadotrofina eCG (500 UI para vacas em lactação e 400 UI para 

vacas em período seco; Folligon®, MSD Saúde Animal, Brasil). Após 12 horas da 

aplicação do eCG os implantes são removidos.  

Para indução de ovulação é realizada a aplicação de GnRH (Fertagyl®, MSD 

Saúde Animal, Brasil) 24 ou 12 horas após a remoção do implante para vacas em 
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lactação e para vacas em período seco, respectivamente. São realizadas duas IA, 12 e 24 

horas após a aplicação de GnRH, em ambas as categorias. Seis dias e meio após a 

primeira IA é realizada a coleta, após uma avaliação reprodutiva por palpação retal de 

cada doadora quanto ao útero (assimetria e consistência) e ovários [tamanho (N = noz – 

3 cm, G = ovo de galinha – 3 a 7 cm e GA = ovo de ganso – 7 a 8 cm) e número de 

folículos (FL) e de corpos lúteos (CL) presentes] (BUSH; WABERSKI, 2007), e a 

coleta só é realizada em animais que apresentam mais de dois CL.  

 
Figura 3. Protocolos de superovulação (SOV) com inseminação artificial em tempo fixo (IATF) para 
produção de embriões in vivo para vacas Holandesas em lactação (A) e em período seco (B). 
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5.4.2. Coleta, rastreamento e envasamento de embriões in vivo 
 

O procedimento de coleta, rastreamento e envasamento de embriões in vivo é 

realizado por um único Médico Veterinário (M.V. Carlos Alberto Rodrigues) de uma 

empresa de transferência de embriões (SAMVET®, São Carlos, São Paulo, Brasil). 

Após a realização do protocolo de SOV e da avaliação das doadoras, as vacas que 

apresentaram mais de dois CL passaram pelo procedimento de coleta de embriões não 

cirúrgico (GONÇALVES; GREGORY; RODRIGUES, 1987). Após a coleta, os 

embriões são mantidos em placas de cultura de células contendo meio de manutenção 

(TQC®, AB Tecnologia, Nutricell, Brasil) durante a avaliação embrionária realizada 

com auxílio de um esteriomicroscópio (SMZ 645, Nikon, Japão) em aumento de 

cinquenta vezes (RODRIGUES et al., 2010). A avaliação é feita de acordo com o 

Manual da Sociedade Internacional de Transferência de Embriões (ROBERTSON; 

NELSON, 1998) para a classificação do estágio de desenvolvimento e do grau de 

qualidade dos embriões. Com relação ao estágio de desenvolvimento, inicialmente são 

classificados em fertilizados [viáveis (mórula - M, blastocisto inicial - Bi, blastocisto - 

BL e blastocisto expandido - BE) ou degenerados (D)] e não fertilizados (NF), e com 

relação ao grau de qualidade, são classificados em graus de 1 a 3 (1 = massa celular 

esférica em pelo menos 85% intacta, simétrica e homogênea; 2 = massa celular irregular 

em conformação e cor moderadamente e em pelo menos 50% intacta; e 3 = massa 

celular irregular em conformação e cor consideravelmente e em pelo menos 25% 

intacta), como descrito em (VIEIRA et al., 2014a). 

Os embriões classificados como viáveis podem ser transferidos à fresco 

[envasados em palhetas de 0,25 mL (IMV, França) e mantidos em temperatura ambiente 

(25ºC) até o momento da transferência] ou podem ser congelados para posterior 

transferência. Como descrito em (RODRIGUES et al., 2010), são selecionados para o 

congelamento embriões classificados como M, Bi e BL em graus 1 e 2. No processo de 

congelamento os embriões são envasados em palhetas de 0,25 mL (IMV, França) com 

etileno glicol TQC® (AB Technology, Nutricell, Brasil) e o congelamento é realizado 

inicialmente em uma máquina automática (TK 2000®, programa p1-01, BOV/E/O1, TK 

e Nutricell, Brasil) e posteriormente as palhetas são transferidas para botijões com 

nitrogênio líquido à -196ºC, onde permanecem até o momento em que serão 

descongelados para a transferência.  
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 5.4.3. Aspiração folicular (OPU) e produção de embriões in 

vitro  
 

O procedimento de OPU é realizado por um Médico Veterinário de uma 

empresa especializada (Fininvitro®, Bauru, São Paulo, Brasil). Para a realização do 

procedimento, as vacas recebem anestesia epidural com 2% de cloridrato de lidocaína 

(Lidovet®, Bravet, Brasil) e o períneo é higienizado com água e álcool em concentração 

de 70%. É utilizado um ultrassom com transdutor convexo de 5 MHz e é acoplado a ele 

uma agulha de aspiração conectada em um sistema de vácuo (Watanabe Tecnologia 

Aplicada – Cravinhos, São Paulo, Brasil), mantido à pressão de 100mmHg e a agulha 

usada contém diâmetro de 18-gauge x 2-inch (0,9 x 50mm; Terumo Europe NV – 

Bélgica). Os folículos aspirados permanecem em um tubo contendo 15 mL de solução 

Dulbecco PBS (DPBS; Nutricell Nutrientes Celulares – Campinas, São Paulo, Brasil) 

contendo 1% de soro fetal bovino (SFB; Gibco Life Technologies – Grand Island, Nova 

York, Estados Unidos da América) e 5000 UI/mL de heparina (Parinex, Hipolabor – 

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil) à 35-37ºC. 

No laboratório de campo, outro Médico Veterinário da mesma empresa é 

responsável pelo procedimento de seleção de oócitos. Os oócitos são recuperados com o 

uso de um filtro de 75µm (Watanabe Tecnologia Aplicada) e DPBS com 1% de SFB. 

Os oócitos são lavados em solução DPBS com 1% de SFB à 37ºC e avaliados em 

esteriomicroscópio em aumento de oito a vinte vezes. Os oócitos são classificados em 

graus de acordo com o número de camadas de células do complexo cúmulos oophorus 

(1 = contendo mais de três camadas compactadas, 2 = contendo pelo menos uma 

camada, 3 = desnudos e 4 = atrésicos, com sinais de degeneração e descartados). Os 

oócitos de graus 1 a 3 são mantidos em meio de maturação in vitro (MIV) e 

transportados para um laboratório de produção in vitro de embriões (Bioembryo 

Biotecnologia da Reprodução Animal – Bauru, São Paulo, Brasil – até 2015 e Reproll – 

Lins, São Paulo, Brasil – a partir de 2016). 

O meio de MIV é composto de tampão de bicarbonato TCM-199 (Gibco Life 

Technologies) suplementado com 10% de SFB, 50 µg/mL de estradiol (17β Estradiol; 

Sigma-Aldrich Chemical Co.), 22 µg/mL de piruvato de sódio e 50 µg/mL de 

gentamicina. Os oócitos recuperados de cada vaca foram cultivados por 24 horas em 

100 µL de meio de MIV sob óleo mineral (D’Altomare – São Paulo, São Paulo, Brasil) 
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à 39ºC em atmosfera com 5% de CO2 com ar umidificado. Após as 24 horas, os oócitos 

são lavados e mantidos em 100 µL de meio de fertilização in vitro (FIV) contendo 

solução de Tyrode com piruvato-lactato-albumina suplementado com 10 µg/mL de 

heparina, 22 µg/mL de piruvato de sódio, 50 µg/mL de gentamicina e 6 mg/mL de 

solução BSA livre de ácidos graxos e solução PHE (2µM de penicilina, 1µM de 

hipotaurina e 0,25µM de epinefrina). Para o procedimento de FIV, as palhetas de sêmen 

são descongeladas por 30 segundos em temperatura de 35ºC e o sêmen é depositado em 

gradiente Percoll em concentração de 90 a 45% preparado com meio de lavagem de 

sêmen (meio de Tyrode modificado) e centrifugado à 320 x g por 30 minutos para 

separar o plasma seminal dos espermatozoides móveis. Cada gota de fertilização recebe 

5 µL de espermatozoides e as gotas com oócitos e espermatozoides são incubadas por 

18 a 20 horas à 38,5ºC em atmosfera com 5% de CO2 com ar umidificado. 

Preconiza-se o uso de sêmen sexado na produção de embriões in vitro, mas para 

a produção de embriões in vivo a fazenda faz uso de sêmen convencional.  

Após aproximadamente 18 horas os zigotos são retirados das células do cúmulus 

oophorus por pipetação mecânica no meio de Tyrode e são cocultivados em uma 

monocamada de células do cumulus que permaneceu aderida na superfície da placa 

durante a MIV. O meio de MIV é substituído com meio de CR2aa suplementado com 

2% de SFB e 30 mg/mL de BSA para cultivo de embriões in vitro (CIV) em 100 µL de 

meio de CIV à 39ºC em atmosfera com 5% de CO2 com ar umidificado por 48 a 72 

horas. Durante o primeiro (dia 3 de cultivo) e segundo (dia 5 de cultivo) feeding, 50 µL 

são substituídos por novo meio. A taxa de clivagem é avaliada após 3 dias de CIV 

(número de zigotos clivados pelo número de oócitos cultivados) e a taxa de blastocisto 

após 7 dias de CIV (número de blastocistos pelo número de oócitos cultivados). Os 

procedimentos foram descritos de acordo com (VIEIRA et al., 2016). 
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5.4.4. Receptoras de embrião (TE-in vivo e TE-in vitro) 

 
As vacas receptoras de embrião podem ser selecionadas de duas formas: para 

transferência de embriões após observação de estro (TE) ou para transferência de 

embriões em tempo fixo (TETF). Para a TE, as vacas são avaliadas de 6 a 8 dias após 

serem observadas em estro, e para a TETF é realizado protocolo que consiste em: no D0 

as vacas recebem um implante auricular de norgestomet (Crestar®, MSD Saúde 

Animal, Brasil) e 2 mg de BE (Fertilcare Benzoato Sincronização®, MSD Saúde 

Animal, Brasil); no D8 o implante é removido e as vacas recebem 400 UI de eCG 

(Folligon®, MSD Saúde Animal, Brasil), 0,53 mg de PGF2α (Ciosin®, MSD Saúde 

Animal, Brasil) e 1 mg de CE (Fertilcare Ovulação®, MSD Saúde Animal, Brasil); no 

D17 é realizada a TETF com a aplicação de GnRH (Fertagyl®, MSD Saúde Animal, 

Brasil).  

Em ambos os casos, no dia da transferência de embriões (7, 8 ou 9 dias após a 

detecção do estro ou no D17 após o protocolo de TETF), as receptoras são avaliadas por 

palpação retal quanto à presença de CL, e apenas as receptoras que apresentam pelo 

menos um CL recebem um embrião.  
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Figura 4. Protocolos de transferência de embrião após observação de estro (TE) ou de transferência de 
embriões em tempo fixo (TETF) para vacas Holandesas em lactação, para embriões in vivo produzidos de 
vacas em lactação ou em período seco. 
 

 
Figura 5. Protocolos de transferência de embrião após observação de estro (TE) ou de transferência de 
embriões em tempo fixo (TETF) para vacas Holandesas em lactação, para embriões produzidos in vitro. 
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5.4.5. Transferência de embriões (TE-in vivo e TE-in vitro) 
 

Foram utilizados na TE embriões produzidos à fresco ou após descongelamento, 

com predominância de embriões frescos para a TE-in vivo (a informação sobre o uso de 

embriões frescos ou congelados não consta nos dados do sistema analisado). Os 

embriões produzidos in vitro foram todos transferidos à fresco.   

No momento da TE, as receptoras receberam anestesia epidural com 2% de 

cloridrato de lidocaína (Lidovet®, Bravet, Brasil), 0,1 mg de GnRH e os embriões 

foram transferidos pelo método não cirúrgico de inovulação embrionária no corno 

uterino ipsilateral ao CL presente avaliado (no caso de CL em ambos os ovários, no 

corno uterino com o ovário em que o CL foi melhor avaliado). 
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5.5. DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO 

 
O diagnóstico de gestação foi realizado pelo mesmo Médico Veterinário, tanto 

para a IA como para a TE. Aos 30 dias de gestação é realizado um diagnóstico inicial 

por ultrassonografia transretal (Aloka SSD 500 com transdutor linear 5 MHz, Japão), 

em que é considerada gestante a vaca com a presença de vesícula embrionária e embrião 

com batimentos cardíacos. A gestação é confirmada por palpação retal aos 60 dias de 

gestação, em que é considerada gestante a vaca com assimetria entre os cornos uterinos 

pela detecção de vesícula amniótica. 
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5.6. MANEJO DA PROGÊNIE 
 

 As fêmeas gestantes (tanto de IA como de TE) em período próximo ao estimado 

para a parição são encaminhadas ao setor da maternidade, onde são observadas desde os 

primeiros sinais de parição, para que os partos sejam sempre acompanhados. A fazenda 

faz uso de uma ficha de parição, em que são anotadas informações sobre o parto tais 

como: local onde foi realizado, horário de início e término, facilidade ao parto (FP; 

natimorto, induzido, normal e auxiliado) e se a vaca apresentou retenção de anexos 

fetais (RAF; sim ou não). Ainda, é feita uma análise do colostro em quantidade e 

qualidade, com o uso de bolas de colostrômetro (MS Colostro balls®, Suprivet, Brasil). 

 Com relação ao recém-nascido, também são anotadas as informações sobre peso 

ao nascimento, quantidade e qualidade de colostro ingerido, e horário de fornecimento 

do colostro. Preconiza-se que todas as fêmeas recebam ao menos quatro litros de 

colostro de ótima a excelente qualidade nas primeiras oito horas de vida. As fêmeas são 

criadas em instalações individuais elevadas do chão, forradas de feno, e permanecem na 

mesma instalação por cerca de 85 dias. Posteriormente, as bezerras passam a ser criadas 

em grupos de animais e recebem água e alimento concentrado ad libitum, sendo 

destinadas ao setor de criação de novilhas com cerca de 10 meses, onde permanecem até 

o período de pré-parto. 
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5.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
A base de dados empregada neste estudo foi estruturada com informações 

retrospectivas de 35044 vacas que receberam IA, TE-in vivo ou TE-in vitro, e de 5071 

bezerras da raça Holandesa provenientes dessas biotecnologias, com nascimentos 

registrados entre os anos de 2013 e 2018. A base de dados final continha 34 variáveis e 

aproximadamente 220.000 informações. Todas as análises foram realizadas utilizando o 

software Statistical Analysis System (SAS, Version 9.4 for Windows; SAS Inst., Cary, 

NC) pacote Enterprise Guide (v 7.1). 

Análise de variáveis contínuas como duração da gestação da receptora, 

informação genômica, peso ao nascimento, peso ao desmame, idade à mortalidade, 

idade à primeira cobertura, idade à concepção, produção total de leite na primeira e 

segunda lactação e informação genômica foram realizadas por regressão multivariada 

utilizando o procedimento MIXED. A normalidade dos resíduos dos modelos foi testada 

por meio de histogramas, gráfico de resíduos estudentizados e do teste de Shapiro-Wilk 

utilizando o procedimento UNIVARIATE. Todos os valores foram expressos em 

média±EPM (erro padrão médio). 

Análise de variáveis binárias como risco de retenção de anexos fetais foram 

realizadas por regressão logística multivariada utilizando o procedimento GLIMMIX 

ajustando para distribuição Binomial - função link = Logit. A Odds Ratio ajustada (OR) 

e o intervalo de confiança de 95% (IC) foram devidamente calculados. Os valores foram 

expressos em porcentagem (%). 

No modelo inicial foram analisadas os efeitos das variáveis classificatórias como 

biotecnologia (IA, TE-in vivo, TE-in vitro), ano da concepção da receptora (2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018), touro (111 touros utilizados), tecnologia do sêmen 

(convencional ou sexado), estação do ano na concepção e nascimento (primavera, verão, 

outono, inverno), tipo de parto (normal ou auxiliado), assim como as interações. As 

variáveis foram removidas por eliminação backward, com base no critério estatístico de 

Wald quando P>0,20. O modelo estatístico final incluiu biotecnologia (IA, TE-in vivo, 

TE-in vitro), ano da concepção da receptora (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) e 

interação biotecnologia*ano. Estação do ano na concepção e tecnologia do sêmen foram 

incluídos como efeito aleatório. Para determinar as diferenças foi utilizado o teste post 
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hoc de Tukey. A significância estatística foi considerada ao nível de 5% de 

probabilidade (P≤0,05). 

Variáveis de performance reprodutiva como risco de prenhez aos 30 dias, risco 

de prenhez aos 60 dias, risco de perda gestacional, risco de abortos e de nascimentos 

foram realizadas por modelos lineares generalizados utilizando o procedimento 

GENMOD ajustando para distribuição Binomial. Para determinar as diferenças foi 

utilizado o teste post hoc de Tukey. A significância estatística foi considerada ao nível 

de 5% de probabilidade (P≤0,05). Os valores foram expressos em porcentagem (%). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. DESEMPENHO REPRODUTIVO DE VACAS 

HOLANDESAS EM LACTAÇÃO SUBMETIDAS À IA, TE-IN VIVO OU 

TE-IN VITRO 
 

6.1.1. Índices reprodutivos  
 

De acordo com os resultados apresentados (Tabela 2), foi possível  analisar para 

cada biotecnologia as taxas anuais de fertilidade [taxa de gestação aos 30 dias (TG 30), 

taxa de gestação aos 60 dias (TG 60), taxa de perda gestacional entre 30 e 60 dias 

(TPG), taxa de abortamento entre 60 dias e o nascimento (TA) e taxa de nascimento 

(TN)] nos anos de 2013 a 2018.  
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Tabela 2. Taxa de gestação aos 30 dias (TG 30), taxa de gestação aos 60 dias (TG 60), taxa de perda 
gestacional entre 30 e 60 dias (TPG), taxa de abortamento (TA) e taxa de nascimento (TN) de vacas 
Holandesas em lactação submetidas à IA (n=21.706), TE-in vivo (n=9.588) ou TE-in vitro (n=3.754) entre 
os anos de 2013 a 2018. 

  TG 30 (%) TG 60 (%) TPG (%) TA (%) TN (%) 

2013 

IA 31,8b (823/2588) 23,6b (611/2588) 25,7a (212/823) 19,0 (116/611) 76,6 (468/611) 

TE-in vivo 39,7a (769/1936) 30,8a (597/1936) 22,3a (172/769) 20,7 (124/597) 73,3 (437/596) 

TE-in vitro 29,6b (151/509) 21,8b (111/509) 26,4a (40/151) 20,7 (23/111) 72,1 (80/111) 

2014 

IA 32,6b (913/2799) 25,7a (720/2799) 21,1b (193/913) 20,8 (150/720) 73,0 (525/719) 

TE-in vivo 38,7a (793/2049) 28,8a (591/2049) 25,4a (202/793) 24,7 (146/591) 68,3 (401/587) 

TE-in vitro 25,9c (142/548) 18,6b (102/548) 28,1a (40/142) 32,3 (33/102) 62,8 (64/102) 

2015 

IA 30,5b (914/2995) 22,2b (665/2995) 27,2a (249/914) 23,9 (159/665) 69,5 (462/665) 

TE-in vivo 39,3a (944/2400) 27,6a (663/2400) 29,8a (281/944) 26,3 (174/663) 67,0 (444/662) 

TE-in vitro 26,9b (120/446) 18,3b (82/446) 31,6a (38/120) 21,6 (18/82) 72,3 (59/82) 

2016 

IA 30,8b (1388/4505) 22,6b (1019/4505) 26,6a (369/1388) 22,8 (232/1019) 68,1 (693/1018) 

TE-in vivo 38,8a (748/1927) 26,9a (519/1927) 30,6a (229/748) 25,3 (131/519) 66,3 (344/518) 

TE-in vitro 57,5a (19/33) 45,4a (15/33) 21,0a (4/19) 25,0 (4/16) 66,7 (10/15) 

2017 

IA 34,5c (1553/4499) 23,9b (1076/4499) 30,8a (477/1553) 25,5 (274/1076) 70,1 (754/1075) 

TE-in vivo 39,9b (396/990) 29,1a (289/990) 27,0a (107/396) 28,5 (82/289) 62,2 (179/288) 

TE-in vitro 50,1a (259/515) 33,6a (174/515) 32,9a (85/259) 32,4 (56/174) 60,1 (104/173) 

2018 

IA 31,1b (1344/4320) 21,5b (929/4320) 30,8 (415/1344) 29,2 (272/929) 67,5 (628/930) 

TE-in vivo 34,6ab (99/286) 20,6b (59/286) 40,4 (40/99) 35,6 (21/59) 59,3 (35/59) 

TE-in vitro 41,2a (702/1703) 28,4a (484/1703) 31,1 (218/702) 23,5 (114/484) 71,2 (344/483) 

Valor de P 

Biotec P<0,0001 P<0,0001 P<0,0001 P=0,01 P=0,01 

Ano P<0,0001 P<0,0001 P=0,14 P=0,03 P=0,03 

Biotec*Ano P<0,0001 P<0,0001 P=0,03 P=0,20 P=0,20 
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Figura 6. Taxa de gestação aos 30 dias (TG 30; A); Taxa de gestação aos 60 dias (TG 60; B) de vacas 
Holandesas em lactação submetidas à IA (n=21.706), TE-in vivo (n=9.588) ou TE-in vitro (n=3.754) entre 
os anos de 2013 a 2018. 

 

Para a variável TG 30 (Tabela 2 e Figura 6A) houve interação biotécnica e ano 

(P < 0,0001). Verificou-se que a TE-in vitro apresentou menor eficiência do que IA e 

TE-in vivo nos anos de 2013 a 2015, entretanto apresentou maior eficiência nos anos de 

2016 a 2018. A TG 30 para TE-in vivo se manteve superior a IA durante todos os anos 

analisados.  

A TG 60 (Tabela 2 e Figura 6B) se comportou de forma similar, e também se 

verificou interação biotécnica e ano (P < 0,0001) para essa variável. A TE-in vitro 

apresentou menor eficiência do que TE-in vivo nos anos de 2013 a 2015. Entretanto, nos 
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anos de 2016 e 2017 essa diferença não foi verificada e, em 2018, a TE-in vitro 

apresentou maior eficiência que a TE-in vivo. A TE-in vivo foi superior a IA em todos 

os anos, exceto nos anos de 2014 e 2018, nos quais não foram encontradas diferenças 

entre essas biotecnologias.  

Os resultados encontrados no presente estudo evidenciam que de 2013 a 2015 a 

P/TE dos embriões produzidos in vivo foi maior do que a P/IA, o que corrobora com 

estudos previamente publicados (DEMETRIO et al., 2007; RODRIGUES et al., 2007; 

STEWART et al., 2011). Entretanto, nesse período, a P/IA foi maior do que a P/TE 

quando comparada com dos embriões produzidos in vitro. No entanto, quando os dados 

foram analisados para o período compreendido entre 2016 e 2018, a P/TE-in vivo e a P/ 

TE-in vitro foram superiores quando comparadas com a P/IA. Esses dados podem ser 

explicados pela contínua evolução tecnológica da produção in vitro de embriões 

(BARUSELLI et al., 2020). Verificou-se, também, a mudança do laboratório 

responsável pela produção in vitro de embriões da fazenda a partir de 2016, o que pode 

ter colaborado positivamente no aumento da P/TE-in vitro. Ainda, os resultados do 

presente estudo para taxa gestacional aos 30 dias são similares aos previamente 

reportados na literatura. Estudos apontam taxas com o uso da IA em torno de 29% e 

com o uso da TE-in vitro em torno de 37% (embriões vitrificados) e 38% (embriões 

frescos) (SARTORI et al., 2016). Em outro estudo, as taxas de concepção aos 30 dias 

com o uso da IA variam entre 23 e 29% e com o uso da TE-in vivo entre 37 e 41% 

(BARUSELLI et al., 2011). 

Taxas de concepção aos 30 dias foram similares para TE-in vivo e TE-in vitro 

em estudos anteriores (BARUSELLI et al., 2018b; BOUSQUET et al., 1999; VIEIRA et 

al., 2014b), diferentemente do que foi encontrado nos resultados do presente 

experimento. Apesar de a fazenda utilizar sêmen sexado para a TE-in vitro e sêmen 

convencional para a TE-in vivo, estudos demonstram que a menor produção de 

embriões devido ao uso de sêmen sexado acontece prioritariamente na produção in vivo, 

sendo esse efeito minimizado na produção in vitro de embriões (RIGO et al., 2013; 

SOARES et al., 2011). Diferentemente dos relatos apontados na literatura, esses efeitos 

não estão sendo observados na comparação da P/TE de embriões produzidos in vivo ou 

in vitro. 

Na comparação da eficiência reprodutiva de vacas Holandesas em lactação 

submetidas à IA, TE-in vivo ou TE-in vitro na Fazenda Agrindus de 1998 a 2018, nota-

se que a TE-in vitro, que foi introduzida na fazenda em 2011, aumentou a P/TE a partir 
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de 2014 e substituiu a técnica de produção de embriões in vivo em 2019 (BARUSELLI 

et al., 2020). Os dados do presente estudo corroboram com os apresentados na literatura 

e suportam a evolução na eficiência da técnica de produção in vitro de embriões com o 

passar dos anos.   

 
Figura 7. Taxa de perda gestacional entre 30 e 60 dias (TPG) de vacas Holandesas em lactação 
submetidas à IA (n=21.706), TE-in vivo (n=9.588) ou TE-in vitro (n=3.754) entre os anos de 2013 a 2018. 

 

Para a variável TPG (Tabela 2 e Figura 7) também houve interação entre 

biotécnica e ano (P = 0,03). A IA, a TE-in vivo e a TE-in vitro apresentaram taxas 

similares para os anos de 2013 a 2017 (exceto em 2014). No ano de 2018 a taxa de 

perda foi maior para a TE-in vivo quando comparada com a IA e com a TE-in vitro, mas 

o valor de P não foi significativo para esse ano. Os dados do presente estudo 

evidenciaram taxas similares de perda gestacional entre as diferentes biotécnicas, com 

efeito significativo apenas para o ano de 2014 (a IA apresentou TPG inferior a TE-in 

vivo e a TE-in vitro). Entretanto, nos outros anos não foram verificadas diferenças 

significativas para perda gestacional entre as diferentes biotécnicas. De acordo com 

dados da literatura, as taxas são menores para a IA (BARUSELLI et al., 2011), 

similarmente ao que foi identificado nos anos 2014, 2015 e 2018. No mesmo estudo, os 

autores evidenciaram que as taxas de perda gestacional entre 30 e 60 dias variam entre 

16 e 19% para a IA, e entre 18 a 23% para a TE-in vivo (BARUSELLI et al., 2011). Em 

outro estudo, as taxas de perda gestacional entre 30 e 60 dias para a IA estão em torno 

de 14%, similar valor para a TE-in vitro (8, para embriões vitrificados e 13%, para 

embriões frescos) (SARTORI et al., 2016). SARTORI et al., (2006), comparando IA 
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com a TE-in vivo para as taxas de concepção aos 30 dias (35 x 40%, respectivamente) e 

perda gestacional entre 30 e 60 dias (18 e 26%, respectivamente), não evidenciaram 

diferenças estatísticas, diferentemente do que foi encontrado nos resultados do presente 

estudo.  

 
Figura 8. Taxa de abortamento (TA) por biotécnica (A1) e por ano (B1); Taxa de nascimento (TN) por 
biotécnica (A2) e por ano (B2) de vacas Holandesas em lactação submetidas à IA (n=21.706), TE-in vivo 
(n=9.588) ou TE-in vitro (n=3.754) entre os anos de 2013 a 2018. 
 

 

Para as variáveis TA e TN (Tabela 2 e Figura 8) não houve interação entre 

biotécnica e ano (P = 0,20). Verificou-se efeito significativo de biotécnica (P=0,01). 

Gestações provenientes de TE-in vivo apresentaram maior taxa de abortamento [26,8% 

(2.570/9.588)] quando comparadas com a IA [23,5% (5.101/21.706)]. Entretanto, a TE-

in vitro [26,4% (992/3.754)] não diferiu da TE-in vivo e da IA. Vacas Holandesas 

gestantes de TE-in vivo apresentaram menor taxa de nascimento [66,1% (2.718/9.588)] 

quando comparadas com a IA [70,8% (5.020/21.706)]. Entretanto, a TE-in vitro [67,5% 

(969/3.754)] não diferiu da TE-in vivo e da IA. 

1 1 

2 2 
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Também se verificou efeito de ano (P=0,03) para essas variáveis. A taxa de 

abortamento aumentou e a taxa de nascimento diminuiu com o passar dos anos devido a 

dificuldades de manejo enfrentadas pela fazenda durante os anos relatados. Houve 

maior lotação de animais nas instalações e foram identificados problemas sanitários no 

rebanho. Ambos os problemas foram identificados e devidamente controlados. A taxa 

de abortamento de 2013 [20,1% (1.012/5.033)] foi inferior à de 2017 [28,8% 

(1.730/6.004)] e de 2018 [30,0% (1.893/6.309)], com taxas intermediárias observadas 

em 2014 [25,9% (1.398/5.396)], 2015 [23,9% (1.396/5.841)] e 2016 [24,9% 

(1.610/6.465)]. Consequentemente, a taxa de nascimento de 2013 [74,0% (1.319/5.033)] 

foi inferior à de 2017 [64,1% (1.539/6.004)] e de 2018 [66,0% (1.472/6.309)], com 

taxas intermediárias observadas em 2014 [68,0% (1.413/5.396)], 2015 [69,6% 

(1.410/5.841)] e 2016 [67,1% (1.554/6.465)]. No presente estudo a taxa de abortamento 

aumentou com o passar dos anos para todas as biotécnicas e foi superior para a TE-in 

vivo do que para a IA. Similar aos dados de literatura (SARTORI et al., 2016), as taxas 

de abortamento são maiores para TE do que para IA. Entretanto, no presente estudo a 

taxa de abortamento para TE-in vitro não diferiu da IA e da TE-in vivo. Dados 

semelhantes foram verificados para taxa de nascimento. 
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6.1.2. Duração da gestação, facilidade ao parto e retenção de 

anexos fetais  
 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3, houve interação 

biotécnica e o ano de avaliação (2013 a 2018) para duração da gestação (DG). Devido 

ao reduzido número de observações levantados na propriedade para as variáveis 

facilidade ao parto (FP) e retenção de anexos fetais (RAF) nos anos de 2013 e 2014 não 

foi avaliar a interação biotécnica*ano para essas variáveis. Nesse caso, foi feita apenas 

avaliação estatística para verificar o efeito de biotécnica sem levar em consideração o 

ano (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Duração da gestação (DG), facilidade ao parto (FP) e retenção de anexos fetais (RAF) de vacas 
Holandesas em lactação submetidas à IA, TE-in vivo ou TE-in vitro entre os anos de 2013 a 2018. 

  IA TE-in vivo TE-in vitro 
Valor de P 

Biotec Ano Biotec*Ano 

DG (dias) 275,1±0,10 
(n=3.759) 

274,5±0,23 
(n=822) 

273,9±0,28 
(n=490) P=0,10 P<0,0001 P<0,0001 

FP (%) 33,5a 
(n=3.467) 

22,5b 
(n=129) 

13,2c 
(n=288) P<0,0001 - - 

RAF (%) 13,5 
(n=3.467) 

14,7 
(n=129) 

17,4 
(n=288) P=0,14 - - 

 
Figura 9. Duração da gestação (DG) de vacas Holandesas em lactação submetidas à IA, TE-in vivo ou 
TE-in vitro entre os anos de 2013 a 2018. 

  
Para a variável DG (Tabela 3 e Figura 9) houve interação biotécnica e ano (P < 

0,0001). No ano de 2013, a IA apresentou menor DG (275,1±0,23 dias) quando 

comparada com a TE-in vivo (276,3±0,36 dias) e a TE-in vitro (277,1±0,85 dias). 
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Entretanto, em 2014 a IA apresentou valor intermediário (274,9±0,24 dias), sendo 

inferior a TE-in vitro (277,4±0,91 dias) e superior a TE-in vivo (273,7±0,23 dias). Em 

2015 a DG para bezerras provenientes de IA (276,1±0,24 dias) foi superior dão DG de 

bezerras provenientes de TE-in vivo (273,7±0,55 dias), e a TE-in vitro não diferiu entre 

ambas (275,1±1,44 dias). Em 2016 não houve diferença significativa entre as 

biotécnicas para DG, e em 2017 a IA (274,6±0,23 dias) e TE-in vivo (275,7±0,65 dias) 

tiveram duração de gestação superior a TE-in vitro (273,1±0,57 dias). Em 2018, apesar 

da IA (274,3±0,23 dias) se manter com duração superior a TE-in vitro (273,1±0,36 

dias), a TE-in vivo não diferiu entre as duas biotécnicas (273,5±1,01 dias). Verificou-se 

que os valores de DG foram diminuindo com o passar dos anos: 2013 (275,5±0,19 dias; 

n=814), 2014 (274,7±0,21 dias; n=828), 2015 (275,5±0,23 dias; n=812), 2016 

(275,1±0,24 dias; n=840), 2017 (274,6±0,21 dias; n=781) e 2018 (273,9±0,19 dias; 

n=996). Esses dados são indicativos de que os efeitos de ano interferiram com mais 

intensidade na duração da gestação do que os efeitos de biotecnologia. 

De acordo com a literatura, a duração da gestação de vacas Holandesas varia de 

276 a 280 dias (ANDERSEN; PLUM, 1965; NORMAN et al., 2009), e pode ser afetada 

por diversos fatores, como idade da vaca (primíparas apresentam menor duração) e 

temperatura ambiental (menor duração associada à estações mais quentes 

(ANDERSEN; PLUM, 1965). Ainda, a duração da gestação afeta o desempenho 

produtivo e reprodutivo das vacas (maiores índices de retenção de anexos fetais, metrite 

e descarte, e menores taxas de prenhez para vacas com gestação abaixo ou acima da 

média) e de sua progênie (maiores índices de mortalidade pós parto e descarte, e 

menores taxas de prenhez à primeira IA, também para vacas com gestação abaixo ou 

acima da média; VIEIRA-NETO et al., 2017). Devido à inúmeros fatores genéticos e 

ambientais que podem alterar a duração da gestação, entretanto, não se recomenda 

selecionar ou descartar animais com base nesse indicador (NORMAN et al., 2009). 

Verificou-se efeito de biotecnologia para FP (P < 0,0001). Foi observado maior 

facilidade de parto para os bezerros nascidos de TE-in vitro quando comparados com os 

bezerros nascidos de IA e TE-in vivo. Esse resultado pode ser explicado pelo uso de 

sêmen sexado na TE-in vitro, resultando em maior nascimento de fêmeas (normalmente 

menores e mais leves do que machos) e, dessa forma, em partos com maior facilidade 

sem necessidade de auxílio. Para a variável RAF, por outro lado, não houve diferença 

estatística entre as diferentes biotécnicas (P = 0,14). Esse resultado demonstra que 

mesmo com diferentes porcentagens de auxílio durante o parto conforme as 
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biotecnologias empregadas, as vacas tiveram mesmo comportamento após o parto com 

relação a eliminação de anexos fetais. Foram realizados levantamentos identificando 

como fatores de risco para retenção de placenta distocia, natimortos, abortos, 

hipocalcemia pós-parto, parto gemelar e menor duração de gestação (HOSSEIN-

ZADEH; ARDALAN, 2011), sem apresentar o uso de diferentes biotécnicas como um 

dos fatores que podem influenciar essa variável. 

O fator mais importante correlacionado ao indicador de facilidade ao parto é o 

peso ao nascimento do bezerro (NAAZIE; MAKARECHIAN; BERG, 1989; 

UNALAN, 2009). Existem relatos de poucos efeitos da duração da gestação com 

facilidade de parto (HANSEN et al., 2004). Essas informações são importantes para a 

eficiência produtiva, visto que problemas durante o parto podem levar à redução no 

desempenho da bezerra nascida. Estudos evidenciaram maior mortalidade neonatal e 

menor performance reprodutiva em bezerras nascidas de partos distócicos (HOSSEIN-

ZADEH, 2014; JOHANSON; BERGER, 2003; LOMBARD et al., 2007). Bezerros 

com menores pesos ao nascimento apresentam menores taxas de distocia 

(TAKAHASHI et al., 2001), com consequência de menores índices de partos 

auxiliados. Estudos relataram que o uso de embriões congelados resultou em aumento 

na dificuldade ao parto e maior peso ao nascimento, quando comparado com embriões 

transferidos à fresco (UNALAN, 2009). Em concordância, outros estudos também 

relataram que vacas que receberam embriões tiveram maiores duração da gestação, 

dificuldade ao parto e retenção de anexos fetais, quando comparadas com vacas que 

receberam IA (BONILLA et al., 2014). Os resultados do presente estudo diferem da 

literatura. Para a duração da gestação houve interação biotecnologia*ano, e dessa 

forma não podemos afirmar que houve efeito de biotecnologia. Entretanto, para a 

facilidade de parto foi observado que vacas que receberam IA tiveram a maior 

porcentagem de partos auxiliados, mas não houve diferença entre as biotécnicas para a 

retenção de anexos fetais. Devido à menor porcentagem de partos auxiliados de 

gestações provenientes da TE-in vitro, os resultados identificados podem ser 

explicados em parte pela evolução tecnológica da produção de embriões nos últimos 

anos. 
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6.2. DESEMPENHO REPRODUTIVO E PRODUTIVO DA 

PROGÊNIE DE FÊMEAS HOLANDESAS PRODUZIDAS POR IA, TE-

IN VIVO OU TE-IN VITRO 
 

Avaliando os indicadores da progênie (Tabela 4), foi possível avaliar os efeitos 

da biotécnica, do ano e da interação entre ambos para as variáveis informação genômica 

(IG), mortalidade do nascimento ao desmame (MN-D), peso ao nascimento (PN), peso 

ao desmame (PD), idade à primeira cobertura (IP-COB), idade ao primeiro parto (IP-

PAR) e produção total de leite na primeira (PLT-1) e segunda (PLT-2) lactações. Houve 

interação entre biotécnica e ano para IG, PN e PD, e houve diferença entre biotécnicas 

para PN e PD. Ainda, houve diferença entre anos para IG, PN, PD, IP-COB, IP-PAR e 

PLT-1. Tais resultados são indicativos de que não foi possível identificar efeitos das 

diferentes biotecnologias utilizadas nas performances das progênies. Esses dados 

diferem da literatura, que explicam possíveis diferenças pelo fato de que embriões 

produzidos in vitro podem diferir de embriões produzidos in vivo em termos de 

morfologia e expressão gênica (HANSEN, 2006, 2014).  

 
Tabela 4. Informação genômica (IG), mortalidade do nascimento ao desmame (MN-D), peso ao 
nascimento (PN), peso ao desmame (PD), idade à primeira cobertura (IP-COB), idade ao primeiro parto 
(IP-PAR) e produção total de leite na primeira (PLT-1) e segunda (PLT-2) lactação (em 305 dias) da 
progênie de bezerras Holandesas provenientes de IA, TE-in vivo ou TE-in vitro entre os anos de 2013 a 
2018. 

  IA TE-in vivo TE-in vitro 
Valor de P 

Biotec Ano Biotec*Ano 

IG (L) 283,2±11,0 
(n=1.665) 

154,2±29,3 
(n=233) 

588,7±28,2 
(n=385) P=0,38 P<0,0001 P<0,0001 

MN-D (%) 2,79 
(n=3.759) 

3,77 
(n=822) 

2,86 
(n=490) P=0,62 P=0,82 P=0,30 

PN (kg) 37,7±0,08b 
(n=3.489) 

38,0±0,15a 
(n=740) 

38,0±0,24a 
(n=460) P<0,0001 P<0,0001 P=0,01 

PD (kg) 101,1±0,13a 
(n=3.489) 

100,3±0,29a 

(n=740) 
102,9±0,32a 

(n=460) P=0,03 P<0,0001 P<0,0001 

IP-COB (meses) 14,2±0,03 
(n=2.901) 

14,2±0,06 
(n=706) 

14,3±0,10 
(n=201) P=0,86 P<0,0001 P=0,27 

IP-PAR (meses) 24,8±0,06 
(n=2.134) 

25,0±0,12 
(n=525) 

24,9±0,27 
(n=86) P=0,71 P=0,0002 P=0,49 

PLT-1, 305d (L) 9.626,0±44,9 
(n=2.065) 

9.821,6±84,6 
(n=516) 

9.501,8±230,6 
(n=85) P=0,93 P<0,0001 P=0,56 

PLT-2, 305d (L) 10.401,8±73,2 
(n=1.011) 

10.284,9±153,7 
(n=258) 

10.431,0±296,0 
(n=39) P=0,97 P=0,92 P=0,41  
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Figura 10. Informação genômica (IG) da progênie de fêmeas Holandesas provenientes de IA (n=1.665), 
TE-in vivo (n=233) ou TE-in vitro (n=385) entre os anos de 2013 a 2018. 

 
 

Para a variável IG (Tabela 4 e Figura 10), houve interação entre biotécnica e ano 

(P < 0,0001). Em 2013, as fêmeas provenientes de IA tinham o mesmo mérito genético 

do que fêmeas provenientes de TE-in vivo e TE-in vitro. Entretanto, de 2014 a 2017 o 

mérito genético de fêmeas nascidas a partir das três biotécnicas foi semelhante. Durante 

esse período a fazenda buscava por doadoras com a maior produtividade de embriões, 

prioritariamente, pela necessidade de aumentar a eficiência reprodutiva do rebanho. 

Porém em 2018, verificou-se aumento significativo de mérito genético para a TE-in 

vitro, fato que pode ser explicado pela utilização do programa de melhoramento 

genético a partir da avaliação genômica dos animais implantado na propriedade desde 

2017. Essa avaliação permitiu maior acurácia na seleção de doadoras, o que pode ser 

observado pela evolução genética com o passar dos anos. Recentemente, a incorporação 

de informação genômica em programas de melhoramento genético deve ajudar a 

melhorar a performance produtiva e reprodutiva de vacas em lactação (BACH, 2019).  

Para a variável MN-D, não houve interação entre biotécnica e ano (P = 0,30), 

diferença entre os anos (P = 0,82) e nem diferença entre as biotécnicas (P = 0,62). O 

fato de a criação das bezerras acontecer de forma semelhante para todos animais, 

independente da biotécnica que a originou, pode explicar os resultados encontrados. 

Ainda, é um indicativo de que os possíveis efeitos epigenéticos não foram evidenciados 

no sentido de aumentar a mortalidade do nascimento ao desmame de bezerras 

originadas de TE-in vitro. Os resultados não corroboram com dados previamente 
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publicados (BONILLA et al., 2014; SCHMIDT et al., 1996; SIQUEIRA et al., 2017), 

que evidenciaram maior mortalidade neonatal em bezerros provenientes de TE-in vitro, 

justificado por fatores inerentes à produção in vitro de embriões. Entretanto, 

pesquisadores discutem que a evolução do desenvolvimento de técnicas de produção in 

vitro de embriões reduziu o risco de mortalidade neonatal e da síndrome do feto gigante 

(HOSHI, 2003), o que pode justificar a ausência de efeito da biotecnologia nas variáveis 

analisadas no presente estudo. 

 
Figura 11. Peso ao nascimento (PN) da progênie de fêmeas Holandesas provenientes de IA (n=3.489), 
TE-in vivo (n=746) ou TE-in vitro (n=460) entre os anos de 2013 a 2018. 

 
 

Para a variável PN (Tabela 4 e Figura 11) houve interação biotécnica e ano (P = 

0,01), e também houve diferença entre biotécnicas (P < 0,0001) e ano (P < 0,0001). Na 

Figura 11, nota-se que em 2014 as bezerras provenientes de TE-in vitro nasceram mais 

pesadas do que as bezerras provenientes de IA e TE-in vitro. Entretanto, em 2013, 2015, 

2016 e 2017 o PN não diferiu entre as biotecnologias. Em 2018 as bezerras provenientes 

de TE-in vivo e TE-in vitro foram mais pesadas do que bezerras provenientes de IA.  

Os principais fatores que afetam o peso ao nascimento são raça e indicadores 

relacionados à progenitora, tais como idade, paridade, estrutura corporal (NAAZIE; 

MAKARECHIAN; BERG, 1989), e biotécnica reprodutiva utilizada (AGCA et al., 

1998; HASLER et al., 1995). Trabalhos indicam que existe uma relação positiva entre 

duração da gestação e peso ao nascimento (ANDERSEN; PLUM, 1965). Entretanto, os 

resultados do presente estudo não corroboram com essas informações, visto que 

bezerras provenientes de IA apresentaram gestações mais longas e pesos inferiores, 
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quando comparadas às bezerras provenientes de TE-in vivo e TE-in vitro. Trabalhos 

evidenciaram que a TE-in vitro origina bezerros com maior peso ao nascimento, quando 

comparados à bezerros provenientes de IA ou TE-in vivo (BONILLA et al., 2014; 

FARIN; FARMER, 2010). Portanto, os dados do presente estudo contradizem dados da 

literatura que apontam para problemas ao nascimento de bezerros provenientes de TE-in 

vitro devido ao maior peso. Essas diferenças podem ser devido à evolução tecnológica 

dos meios de produção in vitro de embriões. 

 
Figura 12. Peso ao desmame (PD) da progênie de fêmeas Holandesas provenientes de IA (n=3.489), TE-
in vivo (n=740) ou TE-in vitro (n=460) entre os anos de 2013 a 2018. 

 
 

Para a variável PD (Tabela 4 e Figura 12) também houve interação entre 

biotécnica e ano (P < 0,0001). No ano de 2013 bezerras provenientes de TE-in vivo 

foram mais pesadas do que bezerras provenientes de IA e de TE-in vitro. Ainda, 

verificou-se diferença entre as biotécnicas no ano de 2015. Nesse ano, as bezerras 

nascidas de TE-in vivo apresentaram maior PD do que as bezerras nascidas de TE-in 

vitro e de IA. Entretanto, não foram evidenciadas diferenças entre as biotecnologias 

para o PD nos anos de 2014, 2016, 2017 e 2018. Nota-se que o peso ao desmame foi 

aumentando ao longo dos anos, indicando melhora nos processos de criação de bezerras. 

A melhoria manejo das bezerras pode reduzir os possíveis impactos negativos da DG e 

do PN no desenvolvimento dos animais. Sendo assim, no presente estudo, apesar das 

progênies de TE-in vitro apresentarem maior peso ao nascimento nos anos de 2014 e 

2018 quando comparada com IA, não houve diferença no peso ao desmame entre TE-in 

vitro e IA, o que corrobora com dados da literatura (SIQUEIRA et al., 2017). Inclusive, 
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foi demonstrado na literatura que bezerros mais leves não tiveram nenhum efeito 

adverso com relação ao desempenho e à produtividade futuras, sendo o efeito do touro 

mais importante nesse sentido (SWALI; WATHES, 2006).  

Para a variável IP-COB não houve interação biotécnica e ano (P = 0,27) e nem 

diferença entre biotécnicas (P = 0,86). Houve apenas diferença para ano (P < 0,0001), 

com variações ao longo do período estudado. Comparando 2013 (14,5±0,07 meses; 

n=655) com 2018 (14,2±0,05 meses; n=970) não foi verificada diferença. De forma 

similar, para a variável IP-PAR não houve interação entre biotécnica e ano (P = 0,49) e 

nem diferença entre biotécnicas (P = 0,71). Diferentemente do que ocorreu com IP-

COB, em que a variação entre anos não foi linear, para IP-PAR a variação foi linear, 

sendo que o mês ao primeiro parto foi maior em 2013 (24,8±0,10 meses; n=605)a e 

menor em 2017 (23,5±0,13 meses; n=149)b. A idade ao primeiro parto menor em 2017, 

quando comparado com 2013, ilustra melhoria no sistema de criação de novilhas. O 

manejo de novilhas visando o primeiro parto entre 23 e 24,5 meses está associado ao 

maior retorno econômico do sistema de produção de leite (ETTEMA; SANTOS, 2004). 

Adicionalmente, novilhas que parem nessa idade têm melhores resultados de fertilidade 

e de produção de leite futura (COOKE et al., 2013). Os resultados de IP-COB e de IP-

PAR apresentaram efeito de ano e podem ser explicados por melhorias no manejo da 

propriedade (alimentação, ambiência, sanidade, entre outros) durante os anos de 

levantamento de dados do presente estudo.  

Para a variável PLT-1 não houve interação biotécnica e ano (P = 0,56) e nem 

diferença entre biotécnicas (P = 0,93). Houve diferença para ano (P < 0,0001), com 

variação linear de maior produção de leite em 2013 (9.999,7±78,9 kg; n=619)a, com 

produções intermediárias em 2014 (9.793,1±68,5 kg; n=635)b, 2015 (9.380,63±72,5 kg; 

n=641)b e 2016 (9.892,4±86,3 kg; n=643)b, para menor produção em 2017 

(7.571,6±201,8 kg; n=128)c. A menor produção de leite ilustrada em 2017 pode ser 

explicada pelo menor número de animais com a primeira lactação concluída na 

avaliação (foram utilizadas no presente estudo somente as lactações finalizadas), visto 

que a fazenda está melhorando geneticamente seu rebanho e aumentando a produção de 

leite ao longo dos anos. Ainda, houve maior lotação de animais nas instalações e foram 

identificados problemas sanitários no rebanho, e ambas as constatações foram 

identificadas e devidamente controladas, conforme foi abordado nos resultados sobre 

taxa de abortamento. Diversos fatores podem atuar na produção da primeira lactação, 

tais como enfermidades, consumo de matéria seca após o desmame e peso corporal ao 
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primeiro serviço (HEINRICHS; HEINRICHS, 2011). Além disso, a criação das 

bezerras e os resultados anteriormente apresentados também podem explicar a ausência 

de diferença estatística entre as biotécnicas para os indicadores avaliados em novilhas. 

Sendo assim, independente da biotécnica, bezerras nascidas de IA, TE-in vivo e TE-in 

vitro se comportaram de forma semelhante para as variáveis IP-COB, IP-PAR e PLT-1. 

Para a variável PLT-2, não houve interação biotécnica e ano (P = 0,41), 

diferença entre anos (P = 0,92) e nem diferença entre as biotécnicas (P = 0,97). Dessa 

forma, nota-se que não houve diferença entre as biotécnicas para a avaliação de 

produção de leite nas primeira e segunda lactações. Esse resultado pode ser justificado 

pelo resultado da avaliação genômica, o qual indicou que não houve diferença do 

potencial genético entre as biotécnicas, com potencial genético de produção 

aumentando com o passar dos anos. Portanto, pelo fato de os animais apresentarem o 

mesmo padrão genético e estarem inseridos no mesmo sistema de produção, os dados 

do presente estudo são indicativos de que a biotecnologia utilizada para a produção das 

fêmeas em lactação não interferiu na produção de leite da progênie.  

Existem relatos que evidenciam efeito do crescimento da bezerra durante o 

período de aleitamento, a taxa de concepção, a idade ao primeiro parto e a presença de 

aborto afetam a sobrevivência das matrizes até a terceira lactação (BACH, 2011). Há 

divergência nos estudos que analisam a produção de leite na primeira lactação de 

bezerras provenientes de TE-in vitro, visto que foi demonstrado que esses animais 

produziram menos leite na primeira lactação quando comparadas com bezerras de IA e 

TE-in vivo. Os estudos apontam o envolvimento de efeitos epigenéticos influenciando a 

produção dos animais produzidos in vitro (FLEMING et al., 2018; SIQUEIRA et al., 

2017). Entretanto, outros estudos demonstraram que não houve diferença na 

produtividade de indivíduos oriundos de embriões produzidos in vitro (BONILLA et al., 

2014), em concordância com os resultados encontrados neste estudo. Os dados deste 

estudo corroboram com pesquisas anteriores, que evidenciaram que bezerras produzidas 

a partir de embriões não apresentaram diferenças de produtividade quando comparadas 

com  bezerras produzidas a partir de inseminação artificial (RASMUSSEN et al., 2013). 

O entendimento sobre epigenética deve ajudar a melhorar a performance 

reprodutiva de vacas em lactação, visto que ao menos 80% de regiões não codificadas 

de DNA participam do controle da expressão gênica (FATIMA; MORRIS, 2013). 

Estudiosos relatam que não existe informação em bovinos sobre a influência paterna 

nos marcadores epigenéticos. Entretanto, devido à larga utilização de biotécnicas 
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reprodutivas essa influência, quando estudada, terá maior impacto do que a avaliação 

materna (BACH, 2019). Efeitos externos podem ter influência na progenitora (nos casos 

da IA ou da TE-in vivo) ou diretamente no embrião (no caso da TE-in vitro), 

programando o desenvolvimento embrionário pré-implantação (HANSEN, 2015). 

Ainda, a dinâmica da epigenética é importante durante a maturação oocitária com 

reflexos no desenvolvimento embrionário durante o período de pré-implantação 

(RIVERA; ROSS, 2013).  

Estudos recentes demonstram que os principais efeitos observados após o 

nascimento de animais provenientes da produção in vitro de embriões (aumento de 

mortalidade, alteração em crescimento e redução na performance produtiva) são devidos 

à alterações na programação fetal (SIQUEIRA et al., 2019). O genoma não contém 

informação suficiente para regular todo o subsequente desenvolvimento, sendo 

necessário um equilíbrio entre genoma e epigenética para postularem o futuro fenótipo 

do indivíduo (MOSS, 1981).  

A eficiência produtiva de uma vaca em lactação não depende apenas do seu 

genótipo e do ambiente no qual está inserida, mas também das alterações epigenéticas 

que podem ocorrer durante esse período. O conhecimento da origem dessas alterações 

pode guiar intervenções que visem melhorar a eficiência da produção animal 

(HANSEN; SIQUEIRA, 2017). Metabólitos presentes no fluido uterino nos primeiros 

sete dias após o estro afetam o desenvolvimento embrionário no período de pré-

implantação, e o conhecimento de seu conteúdo é a base para estudos de melhores 

condições para cultura embrionária (TRÍBULO et al., 2019). Neste estudo, entretanto, 

não foram identificados efeitos fenotípicos (desempenho reprodutivo e produtivo) que 

podem ser relacionados a alterações epigenéticas em fêmeas Holandesas. Tendo em 

vista que existem controvérsias com os resultados do presente estudo com a literatura, 

novos estudos são necessários para confirmar o possível efeito da epigenética no 

desenvolvimento dos animais e na produção de leite. 

  



 | 70 
 

7. CONCLUSÕES 

 

Sobre as variáveis avaliadas nas progenitoras submetidas à IA, TE-in vivo ou 

TE-in vitro: 

- Taxa de gestação: 

TE-in vivo e TE-in vitro X IA: A TE-in vivo apresentou maiores taxas de 

gestação do que a IA em todo o período experimental. Entretanto, a TE-in vitro 

manteve-se superior à IA apenas nos últimos anos avaliados. Dessa forma, a hipótese 

inicial do presente estudo de que a TE-in vivo e TE-in vitro apresentam taxas de 

gestação superiores à IA foi parcialmente confirmada.  

TE-in vivo X TE-in vitro: A TE-in vitro apresentou menores taxas de 

gestação do que a TE-in vivo nos primeiros anos analisados. Entretanto, a TE-in vitro 

apresentou maiores taxas de gestação no último ano avaliado. Dessa forma, a hipótese 

inicial do presente estudo de que a TE-in vivo apresenta taxas de gestação superiores à 

TE-in vitro não foi confirmada.  

- Perda gestacional: 

TE-in vivo e TE-in vitro X IA: A taxa de perda gestacional foi maior para a 

TE do que para a IA apenas durante um ano do período avaliado. A taxa de abortamento 

foi superior para TE-in vivo do que para IA, e a TE-in vitro não diferiu entre as 

biotécnicas avaliadas. Dessa forma, a hipótese inicial do presente estudo de que a TE-in 

vivo e TE-in vitro apresentam perda gestacional superior à IA foi parcialmente 

confirmada.  

TE-in vivo X TE-in vitro: Não houve maior perda gestacional para TE-in 

vitro do que para TE-in vivo. Dessa forma, a hipótese inicial do presente estudo de que a 

TE-in vivo apresenta perda gestacional inferior do que a TE-in vitro não foi confirmada.  
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Sobre as variáveis avaliadas na progênie produzida por IA, TE-in vivo ou TE-

in vitro: 

- Desempenho reprodutivo e produtivo: 

TE-in vivo e TE-in vitro X IA (mérito genético): Não houve diferença na 

desempenho reprodutivo e na produtividade das fêmeas provenientes de IA, TE-in vivo 

e TE-in vitro, diferentemente do que foi estabelecido na hipótese inicial do presente 

estudo. Porém, apesar de não haver diferença na informação genômica entre as bezerras 

nascidas das diferentes biotécnicas nos primeiros anos do estudo, verificou-se 

superioridade genética para bezerras nascidas de TE-in vitro no ano de 2018.  

TE-in vivo X TE-in vitro (efeitos epigenéticos): Não houve diferença entre 

a produtividade de fêmeas provenientes de TE-in vivo e TE-in vitro. Sendo assim, os 

possíveis fatores epigenéticos ocorridos durante a maturação oocitária, a fertilização e o 

período de desenvolvimento embrionário inicial de fêmeas de TE-in vitro não foram 

suficientes para alterar seu desempenho reprodutivo e produtivo futuros. Dessa forma, a 

hipótese inicial do presente estudo não foi confirmada.  

 

De forma geral, não houve diferença no desempenho reprodutivo de vacas da 

raça Holandesa em lactação submetidas à IA, TE-in vivo e TE-in vitro. Ainda, não 

houve diferença no desempenho reprodutivo e produtivo das progênies geradas por 

essas biotecnologias em fêmeas Holandesas em lactação.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 
 

As biotécnicas reprodutivas devem ser eficazes e facilmente aplicáveis a campo 

para aumentar a produtividade e o retorno econômico das fazendas. O uso da TE é 

preconizada visando o aumento do ganho genético dos rebanhos e como alternativa à 

problemas reprodutivos resultantes especialmente de estresse térmico em vacas 

Holandesas em lactação. Ainda, o uso da técnica de produção in vitro de embriões 

maximiza a eficiência da produção de embriões com a possibilidade de uso de sêmen 

sexado, visando maior produção de fêmeas e alto valor genético e produtivo.  

Recentemente foram realizados estudos científicos que apontaram possíveis 

efeitos epigenéticos, que ocorrem nos processos iniciais do desenvolvimento 

embrionário, na produtividade das progenitoras. Os mecanismos epigenéticos 

promovem pequenas alterações químicas na sequência de DNA (metilação do DNA, 

modificações em histonas e a atuação dos RNA não codificantes), mudando a 

acessibilidade à cromatina e gerando mudanças na leitura dos genes, com alterações no 

fenótipo dos indivíduos. A epigenética promove modificações das funções genéticas 

que são herdadas, mas não alteram a sequência do DNA do indivíduo. Essas 

modificações não-genéticas são transmitidas de uma geração para outra. 

No presente estudo não foram constatados efeitos de possíveis alterações 

epigenéticas ocorridas no período maturação oocitária, fertilização e desenvolvimento 

embrionário inicial na eficiência reprodutiva da progenitora e no desempenho produtivo 

e reprodutivo da progênie. Possivelmente, as alterações epigenéticas ocorridas, 

principalmente nos embriões produzidos in vitro, não foram suficientes para alterar o 

desempenho reprodutivo e produtivo das futuras gerações. 

Os dados do presente estudo suportam a utilização dessas biotecnologias da 

reprodução para o melhoramento genético e produtivo dos rebanhos, sem evidenciar 

possíveis efeitos epigenéticos negativos. As biotécnicas reprodutivas apresentam 

significativos avanços com o passar dos anos, devido a melhorias nos procedimentos de 

produção de embriões in vitro. Além disso, a associação dessas tecnologias com a 

avaliação genômica aumenta seu impacto na produtividade da fazenda. No presente 

estudo, a melhora na eficiência da produção de embriões in vitro pode ser devido à 

mudança no laboratório responsável pela produção na fazenda a partir de 2016. 
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