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RESUMO 

 

Com o uso da inseminação artificial, muitos dos estímulos do varrasco que promovem uma 

boa fertilidade e prolificidade são eliminados, nomeadamente a presença e ação do plasma 

seminal. O objetivo desde estudo foi avaliar o efeito da utilização de um plasma seminal 

sintético comercial (Predil® MR-A®) imediatamente antes da IA, no desempenho 

reprodutivo da porca. Para isso foram utilizadas 174 porcas multíparas divididas em dois 

grupos. Foram realizadas inseminações artificiais pós-cervicais com doses seminais de 60 mL 

e 1,5 x 109 espermatozoides em ambos os grupos, tendo no grupo teste sido administrada uma 

infusão transcervical prévia do plasma seminal sintético Predil® MR-A® a 37ºC. Os 

resultados não mostraram diferenças entre os dois grupos nas taxas de gestação e de parto. 

Relativamente ao tamanho da ninhada, houve um aumento no número de nados totais e nados 

vivos no grupo teste: mais 0,99 nados totais e mais 0,99 nados vivos por ninhada. A maior 

diferença foi verificada nas porcas de paridades 3-4-5 do grupo teste: mais 1,36 nados totais e 

mais 1,2 nados vivos por ninhada. Não se encontrou qualquer diferença no número de nados 

mortos. Estes resultados representaram um aumento de 7,6% no número de nados totais e de 

8,6% no número de nados vivos com a utilização do plasma seminal sintético. 

 

Palavras-chave: prolificidade; inseminação artificial; plasma seminal; plasma seminal 

sintético; porca; varrasco. 
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ABSTRACT 

 

Many of boar’s stimuli which promote a good fertility rate and litter size, as the presence of 

seminal plasma, are eliminated during artificial insemination. The aim of this study was to 

evaluate the effect of using commercial synthetic seminal plasma Predil® MR-A® at 37ºC, 

immediately before post-cervical artificial insemination, on sow’s reproductive performance. 

In order to achieve that, 174 sows were divided into two groups. Both groups were 

inseminated with semen doses of 60 mL and 1.5 x 109 spermatozoa. In the test group two-

phase artificial insemination was performed with volume of 30 mL of Predil® MR-A® 

followed by the insemination of semen doses. Results show no difference on fertility and 

farrowing rates. In what concerns about prolificacy, expressed as total piglets born per litter 

and piglets born alive there were improved results for the test group; 0.99 more total piglets 

born per litter and more 0.99 born alive per litter. The greatest difference was obtained on 

parity 3-4-5 sows; more 1.36 total piglets born per litter and more 1.2 born alive per litter. No 

difference was found on stillbirth figures. These results represent a 7.6% rising on total piglets 

born per litter and 8.6% on piglets born alive in the test group. 

 

Keywords: prolificacy; artificial insemination; seminal plasma; synthetic seminal plasma; 

sow; boar. 

 

  



vi 
  

 



vii 
  

ÍNDICE 

AGRADECIMENTOS I 

RESUMO III 

ABSTRACT V 

ÍNDICE VII 

ÍNDICE DE FIGURAS IX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS X 

ÍNDICE DE TABELAS XI 

ABREVIATURAS E SIGLAS XII 

1 ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR 1 

2 INTRODUÇÃO 2 

3 OBJETIVOS DO ENSAIO 3 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 4 

4.1 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM SUÍNOS 4 

4.1.1 História 4 

4.1.2 Vantagens da inseminação artificial 4 

4.1.3 O Sémen do varrasco 4 

4.1.3.1 Colheita 8 

4.1.3.2 Avaliação da qualidade seminal 10 

4.1.3.2.1 Métodos macroscópicos 10 

4.1.3.2.2 Métodos microscópicos 10 

4.1.3.3 Preparação das doses seminais 13 

4.1.3.4 Conservação e armazenamento do sémen 13 

4.1.4 Estratégias na inseminação artificial 15 

4.1.4.1 Estímulos do varrasco 15 

4.1.4.2 Momento adequado para inseminação 15 

4.1.4.3 Técnicas de inseminação artificial 17 

4.1.5 O sémen no útero da porca 19 

4.1.5.1 Anatomia e histologia uterina 19 

4.1.5.2 Alterações durante o ciclo éstrico 20 

4.1.5.3 Interações dos componentes do sémen com o epitélio uterino 20 

4.1.5.4 Indução da ovulação 21 

4.1.5.5 Transporte dos espermatozoides no útero 21 

4.1.5.6 Resposta inflamatória uterina após a inseminação 23 

4.2 PLASMA SEMINAL SINTÉTICO 24 

4.3 DESEMPENHO REPRODUTIVO DA PORCA 25 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 27 

5.1 CARATERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 27 

5.2 CARATERÍSTICAS DA AMOSTRA 27 

5.3 ALIMENTAÇÃO 29 

5.4 MÉTODOS 29 

5.4.1 Recolha e processamento de sémen 29 



viii 
  

5.4.2 Deteção de cios 29 

5.4.3 Infusão transcervical de Predil® MR-A® e inseminação artificial 30 

5.4.4 Diagnósticos de gestação 30 

5.4.5 Maneio das porcas gestantes 30 

5.4.6 Análise estatística 31 

6 RESULTADOS 32 

7 DISCUSSÃO 34 

8 CONCLUSÕES 39 

9 BIBLIOGRAFIA 40 

ANEXO 1 - CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE MOVIMENTOS DOS 

ESPERMATOZOIDES DE VARRASCO (ADAPTADO DE KUBUS, 2011)  46 

ANEXO 2 – REGISTO DE PORCAS 47 

 

  



ix 
  

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1 – ANATOMIA REPRODUTIVA E CONTRIBUIÇÃO DO EPIDÍDIMO E DAS GLÂNDULAS 

SEXUAIS ACESSÓRIAS PARA O VOLUME FINAL DO EJACULADO DO VARRASCO (ADAPTADO DE 

HOLLANDBECK E FOLEY, 1964). 5 

FIGURA 2 - MORFOLOGIA NORMAL DE UM ESPERMATOZOIDE MADURO DE VARRASCO 

(ADAPTADO DE BRIZ E FÀBREGA, 2013). 6 

FIGURA 3, 4 E 5 - APARÊNCIA DAS FRAÇÕES PRÉ-ESPERMÁTICA (3), ESPERMÁTICA (4) E PÓS-

ESPERMÁTICA (5) DO EJACULADO DO VARRASCO. 10 

FIGURA 6 - OBSERVAÇÃO AO MICROSCÓPIO DOS DIFERENTES GRAUS DE AGLUTINAÇÃO DOS 

ESPERMATOZOIDES (ADAPTADO DE LE COZ, 2006) 11 

FIGURA 7 - CONTAGEM DE ESPERMATOZOIDES NA CÂMARA DE BÜRKER. A VERDE, AQUELES QUE 

DEVEM SER CONTADOS EM CADA UM DE 40 QUADRADOS (ADAPTADO DE LE COZ, 2006; THE 

EBERT GROUP, 2013) 12 

FIGURA 8 - COMPORTAMENTO DUMA PORCA EM CIO (ADAPTADO DE PTASZYNSKA, 2007) 16 

FIGURA 9 - LOCAIS DE DEPOSIÇÃO DE SÉMEN NA INSEMINAÇÃO INTRA-CERVICAL (IAIC), 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PÓS-CERVICAL (IAPC) E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 

INTRAUTERINA PROFUNDA (IAIUP) (ADAPTADO DE BELSTRA, 2002). 18 

FIGURA 10 - DIAGRAMA REPRESENTATIVO DA FORMA E DIMENSÕES DO ÚTERO E OVIDUTOS DA 

PORCA (ADAPTADO DE CORNER, 1921). 20 

FIGURA 11 - ESQUEMATIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PLASMA SEMINAL NO ENDOMÉTRIO E LÚMEN 

UTERINO (ADAPTADO DE YESTE E CASTILLO-MARTÍN, 2013). 23 

FIGURA 12 – AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO CORPORAL NAS PORCAS (ADAPTADO DE PATIENCE E 

THACKER, 1989)                                                                                                                                               28 

  



x 
  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1 - TEMPERATURA DO SÉMEN, EXPOSTO À TEMPERATURA AMBIENTE DO 

LABORATÓRIO, DESDE A RECOLHA ATÉ À COLOCAÇÃO NA ESTUFA (ADAPTADO DE LE COZ, 

2006) 14 

GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PARTOS ANTERIORES NAS PORCAS USADAS NO 

ENSAIO 28 

 

  



xi 
  

ÍNDICE DE TABELAS 

TABELA 1 - COMPONENTES DO PLASMA SEMINAL DE VARRASCO. 8 

TABELA 2 - PARÂMETROS DE VALORIZAÇÃO DE SÉMEN FRESCO DE VARRASCO 13 

TABELA 3 - MÉDIA (± D.P.) DO NÚMERO DE PARTOS ANTERIORES NAS PORCAS USADAS NOS DOIS 

GRUPOS DO ENSAIO. 28 

TABELA 4 - PROCEDIMENTOS NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PÓS-CERVICAL ASSOCIADA AO USO 

DE PREDIL MR-A® 30 

TABELA 5 - MÉDIAS (±D.P.) DE NADOS TOTAIS, NADOS VIVOS E NADOS MORTOS DAS PORCAS EM 

ESTUDO (N=161). 32 

TABELA 6 - MÉDIAS (±D.P.) DE NADOS TOTAIS, NADOS VIVOS E NADOS MORTOS DE PORCAS COM 

DIFERENTES PARIDADES. 33 

 

  



xii 
  

ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CC – Condição Corporal 

CEU – Células do Epitélio Uterino 

cm – centímetro   

CN – Cobrição Natural 

COX-2 – Ciclo-oxigenase 2 

CP – grupo com Predil® MR-A® 

F1 – Linha resultado do cruzamento Large White x Landrace 

IA – Inseminação Artificial 

IAIC – Inseminação Artificial Intra-Cervical 

IAIUP – Inseminação Artificial Intrauterina Profunda 

IAPC – Inseminação Artificial Pós-Cervical 

IDE – Intervalo Desmame-Estro 

JUT – Junção Útero-Tubária 

kg – quilograma 

kgpv – quilogramas de peso vivo 

LR – Raça Landrace 

LW – Raça Large White 

µg - micrograma 

mL – mililitro  

NT – Nados Totais 

NV – Nados Vivos 

PGE2 – Prostaglandina E2 

PGF2α – Prostaglandina F2α  

PS – Plasma Seminal 

PSS – Plasma Seminal Sintético 

RAM2 – Linha resultado do cruzamento Duroc x Pietran 

SP – grupo sem Predil® MR-A® 

 



1 
 

1 ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR 

 

O estágio curricular decorreu entre os meses de setembro de 2014 e março de 2015 na 

exploração suinícola da Empresa Agropecuária do Ramalhão S.A. sob a orientação do Dr. 

José Júlio Alfaro Cardoso Carreira da Cunha e coorientação do Professor Doutor Rui Manuel 

Vasconcelos e Horta Caldeira. 

Ao longo de 6 meses foi possível desempenhar variadas tarefas associadas à rotina de uma 

suinicultura intensiva de ciclo fechado, ao longo das diferentes fases de produção; 

a) Laboratório e sala de recolha - Recolha de sémen; produção das doses seminais (avaliação 

da qualidade seminal, elaboração das doses seminais e conservação). 

b) Secção das cobrições e gestação - Deteção de cios; realização de inseminações artificiais; 

diagnósticos de gestação; desparasitação; recolha de sangue. 

c) Maternidades: Acompanhamento de partos; administração de medicação a porcas recém-

paridas; vacinação e identificação de leitões; desparasitação das porcas; lavagem e 

desinfeção. 

d) Recria: Vacinações e administração de medicamentos; seleção de reprodutores e 

constituição de grupos de abate; lavagem e desinfeção 

e) Engorda – Constituição de grupos para abate; seleção de futuros reprodutores; lavagem e 

desinfeção.   

Durante este período foi também realizado o ensaio experimental com o objetivo de avaliar os 

efeitos da utilização do plasma seminal sintético comercial Predil® MR-A® no desempenho 

reprodutivo da porca. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo das últimas décadas o sector suinícola tem procurado formas de melhorar a 

eficiência produtiva e reprodutiva dos seus efetivos com o objetivo de responder à crescente 

procura dos consumidores e de fazer face aos desafios relativos à sustentabilidade ambiental.  

Os altos níveis de produção verificados atualmente são resultado do desenvolvimento e 

adoção de novas tecnologias pela suinicultura moderna em várias áreas como a genética, 

nutrição, maneio, sanidade e reprodução. Nesta última, a inseminação artificial (IA) 

representa um enorme progresso na produção de suínos a nível mundial, sendo evidente o seu 

contributo para a melhoria do desempenho reprodutivo da porca ao longo dos últimos anos.  

Apesar das várias vantagens, o uso da IA em substituição da cobrição natural (CN) apresenta 

algumas desvantagens. Uma delas é a eliminação do contacto porca-varrasco, reduzindo-se 

muitos dos estímulos durante e após a cópula que influenciam a atividade fisiológica da porca, 

necessários para alcançar uma boa fertilidade. Para além disso, com o objetivo de alcançar o 

máximo de rentabilidade reprodutiva do varrasco, é produzido um número elevado de doses 

seminais por ejaculado (até 40 doses) o que leva à redução acentuada do volume de plasma 

seminal (PS) em cada dose. O PS é uma das partes do sémen, tendo na sua composição 

diferentes constituintes que influenciam a atividade uterina da porca bem como a motilidade 

dos espermatozoides após a inseminação. Contudo, como aumenta o metabolismo dos 

espermatozoides durante a sua conservação e visto que as diferentes frações do sémen são 

distinguíveis visualmente, grande parte do seu volume é rejeitada durante a recolha. 

É neste contexto que têm surgido novas estratégias para aumentar o desempenho reprodutivo 

de porcas inseminadas artificialmente, através da infusão uterina de compostos que estimulem 

o útero e o movimento dos espermatozoides. Alguns dos compostos investigados são a 

oxitocina, as prostaglandinas, os estrogénios e o plasma seminal sintético (PSS). 

Neste trabalho, foram avaliados os efeitos da utilização de PSS no desempenho reprodutivo 

da porca. O produto utilizado no estudo, o Predil® MR-A®, é o único PSS comercializado no 

mercado e foi desenvolvido com base na composição do PS de varrasco, tendo como 

finalidade induzir os mesmos efeitos benéficos que este último tem ao nível da atividade 

uterina e da motilidade espermática. 
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3 OBJETIVOS DO ENSAIO 

 

A reprodução é um parâmetro que tem um custo relativamente baixo face ao sucesso que pode 

proporcionar à exploração. Sendo assim, novos métodos que visem a melhoria dos parâmetros 

reprodutivos devem ser estudados e implementados. É neste contexto que surge este ensaio, cujo 

objetivo é avaliar os efeitos da aplicação prévia à inseminação artificial, do PSS comercial Predil® 

MR-A® ao nível dos parâmetros reprodutivos de porcas multíparas F1, nomeadamente na fertilidade, 

número de nados totais (NT), nados vivos (NV) e nados mortos (NM). 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM SUÍNOS 

 

4.1.1 História  

Segundo os trabalhos de Ivanow (1907) e Nishikawa (1964), as primeiras IA em porcas 

ocorreram na Rússia e no Japão, respetivamente. Posteriormente, a difusão da IA deu-se de 

forma gradual pelos restantes países. É provável que a prolificidade natural da espécie tenha 

atrasado o desenvolvimento de tecnologias reprodutivas, contudo, a necessidade da melhoria 

genética e pressões no campo sanitário constituíram um forte impulso para a evolução da IA 

na espécie suína (Costa, Costa, Macedo & Pereira, 2011). No final dos anos 90, mais de 50% 

das porcas reprodutoras em todo o mundo eram inseminadas artificialmente (Roca et 

al.,2006). Na última década, a IA tem sido utilizada rotineiramente na maioria das 

explorações suinícolas. Na Europa ocidental é usada em mais de 90% das reprodutoras (Maes 

et al.,2008), atingindo mesmo os 98% na Holanda (Feitsma, 2009). 

Em Portugal, a IA começou a ser usada em 1981, tendo-se tornado uma prática rotineira na 

maioria das suiniculturas (Marques & Vieira, 2002). 

 

4.1.2 Vantagens da inseminação artificial 

As razões do uso da IA em detrimento da CN são diversas e diferem entre espécies. Na 

espécie suína, como noutras espécies de produção, constitui uma forma de aumentar a 

eficiência produtiva e reprodutiva. O seu uso contribui ainda para um maior controlo sanitário 

e melhores cuidados de higiene durante a cobrição. Também possibilita um melhor controlo 

da qualidade do sémen ao serem rejeitados ejaculados inapropriados. Para além destas 

vantagens, a IA facilita o maneio na exploração ao reduzir o tempo e o trabalho destinado às 

cobrições das porcas. Outro aspeto importante é que o desempenho reprodutivo pode ser igual 

ou superior àquele obtido com o uso da CN (Costa et al., 2011).  

Contudo, na IA muitos dos estímulos que promovem a motilidade dos espermatozoides e a 

indução da ovulação são reduzidos ou até mesmo removidos, entre eles a alta concentração de 

estrogénios presente no PS (O’Leary, Jasper, Robertson & Armstrong, 2006). Desta forma, a 

determinação do ponto ótimo de IA assume particular importância.  

 

4.1.3 O Sémen do varrasco 

O sémen é uma suspensão líquida que contém os espermatozoides (fração celular) e as 

secreções das glândulas sexuais acessórias (GSA) e da cauda do epidídimo, as quais 
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constituem o PS (fração não celular). A saída completa do sémen ocorre durante a ejaculação 

(Garner & Hafez, 1996). As secreções das GSA correspondem a 95-98% do volume final do 

ejaculado e os restantes 2-5% ao fluido epididimal e aos espermatozoides (Figura 1) 

 

Figura 1 – Anatomia reprodutiva e contribuição do epidídimo e das glândulas sexuais 

acessórias para o volume final do ejaculado do varrasco (adaptado de Hollandbeck e Foley, 

1964). 

 

 

Legenda: * Glândulas sexuais acessórias 

 

Os espermatozoides são células móveis que contêm o contributo genético do macho para a 

sua descendência. 

Morfologicamente, os espermatozoides maduros no ejaculado do varrasco, tal como noutros 

mamíferos, dividem-se em duas regiões principais, a cabeça e a cauda, separadas por um curto 

segmento, o pescoço (Figura 2). A primeira contém o ácido desoxirribonucleico (ADN) e os 

mecanismos para o reconhecimento espermatozoide-ovócito e subsequente fusão (acrossoma) 

enquanto na segunda estão as mitocôndrias geradoras de energia para o movimento da célula 

e o aparelho propulsor para a iniciação e manutenção desse movimento (axonema) (Briz & 

Fàbrega, 2013). 
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Figura 2 - Morfologia normal de um espermatozoide maduro de varrasco (adaptado de Briz e 

Fàbrega, 2013). 

 

 

A fração não celular do ejaculado, denominada PS, é um meio líquido nutritivo para os 

espermatozoides resultante da mistura de fluidos do epidídimo e testículos e das GSA do 

macho (Badia, 2003). O seu pH varia entre 7,3 e 7,9 e o conteúdo em água é de 94 a 98% 

(Bonet, Garcia & Sepúlveda, 2013). Consiste essencialmente em compostos orgânicos e 

inorgânicos, nomeadamente hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos, proteínas de baixo e 

de alto peso molecular e iões (Tabela 1). As suas concentrações variam entre espécies e 

dependem do intervalo de tempo entre as recolhas e do estado de saúde do animal (Maxwell, 

de Graaf, Ghaoui & Evans, 2007). Todos esses compostos influenciam diversos mecanismos 

desde a ejaculação até à fertilização, nomeadamente ao nível da motilidade espermática e da 

atividade uterina. 

Muitos dos compostos existentes no PS são utilizados pelos espermatozoides como substrato 

energético. Segundo Mann (1975), o PS contém glucose em quantidades limitadas, contudo 

existem variações significativas. Isto é importante visto que a glucose é o açúcar mais 

facilmente utilizado pelos espermatozoides para a produção de energia (Medrano et. al., 

2006). As vesículas seminais libertam outros substratos energéticos como o sorbitol, 

glicerofosfocolina e frutose (Badia, 2003), contudo estes compostos são utilizados pelos 

espermatozoides de forma pouco eficaz (Medrano et al., 2006).  

Relativamente às proteínas, 80-90% do conteúdo proteico total do PS provém das vesículas 

seminais. Vários estudos mostram que o PS contém fatores proteicos específicos que 

influenciam a capacidade de fertilização dos espermatozoides em várias espécies de 

mamíferos, incluindo o porco. Para além disso, estes fatores parecem interagir com o 

ambiente uterino após a inseminação (Centurion et al., 2003; Moura, Chapman, Koc & 

Killian, 2006). As espermadesinas são das mais importantes e estão envolvidas na promoção 

da interação espermatozoide-ovócito e na inibição da aglutinação e peroxidação dos 

espermatozoides (Badia, 2003). Os aminoácidos predominantes são o ácido glutâmico, a 

glicina, a taurina e a hipotaurina (Kalic, Kamp & Lauterwein, 1997). Estes compostos atuam 
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essencialmente como antioxidantes, contudo a hipotaurina parece também ser essencial para a 

capacitação e motilidade dos espermatozoides e desenvolvimento embrionário precoce 

(Donnelly, McClure & Lewis, 2000) Tanto a próstata (Badia, 2003) como as vesiculas 

seminais (Wysocki & Strzezek, 2000) produzem e secretam fosfatase ácida, enzima envolvida 

no metabolismo dos espermatozoides, ao promover a motilidade, e na manutenção da 

integridade do plasmalema. A sua atividade depende da interação com a ergotioneína e 

glutationa. Estas substâncias não enzimáticas, também secretadas pelas vesículas seminais, 

mostram ter uma função antioxidante ao proteger a membrana fosfolipídica do 

espermatozoide (Wysocki & Strzezek, 2000).  

A secreção de iões cálcio, sódio, potássio e magnésio ocorre nas GSA e epidídimo. A 

motilidade dos espermatozoides depende dos níveis de sódio e potássio, já os níveis de cálcio 

e magnésio condicionam a capacitação, enquanto as concentrações de zinco e ferro interferem 

na estrutura das proteínas no PS (Badia, 2003). Para além das funções referidas, todos estes 

iões são importantes para a manutenção da pressão osmótica no sémen. 

Segundo Claus (1990), o ejaculado do varrasco apresenta uma concentração significativa de 

estrogénios. Contudo mais de metade estão conjugados com os espermatozoides, enquanto os 

restantes se encontram livres no PS. Estas hormonas, principalmente o estradiol, aumentam a 

motilidade uterina após a inseminação (Langendijk, Bouwman, Soede, Taverne & Kemp, 

2002). 
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Tabela 1 - Componentes do plasma seminal de varrasco. 

Componentes Valores normais (em 100 mL) 

Água (g) 94-98 

Na⁺ (mg)  280-840 

K⁺ (mg) 69-300 

Ca²⁺ (mg) 3-9 

Mg⁺ (mg) 5-14 

Cl⁻ (mg) 220-450 

Fosfato (mg) 2 

Glucose (mg) 1-5 

Frutose (mg) 40 

Sorbitol (mg) 6-18 

Inositol (mg) 600-725 

Ácido lático (mg) 40 

Ácido cítrico (mg) 110-260 

Ácido glutâmico (mg) 62-66 

Glicerofosfocolina (mg) 110-240 

Ergotioneína (mg) 5-250 

Proteínas (g) 1-4 

Estrogénios (µg/ejaculado) 5-6 

Fonte: (Frunza, Cernescu & Korodi, 2008; Langendijk, Soede & Kemp, 2005) 

 

4.1.3.1 Colheita 

A recolha do sémen de um varrasco devidamente treinado deve realizar-se numa sala 

equipada com um tronco fixo. As condições de higiene e segurança devem estar garantidas 

tanto para o animal como para o trabalhador durante a colheita. Quaisquer ruídos 

desnecessários ou exposição à presença de outro varrasco podem comprometer o 

procedimento bem como pôr em causa a segurança dos intervenientes (Kubus, 2011). 

Todo o material que entre em contacto com o sémen não pode ter características espermicidas, 

deve estar limpo e esterilizado e à temperatura de 37ºC (Kubus, 2011). 

O ejaculado é recolhido diretamente para um copo de plástico ou para outro recipiente 

descartável, colocado dentro de um termo para assegurar uma temperatura próxima do 

desejado. É aconselhado realizar a recolha sobre 100 mL de diluidor previamente colocado no 

recipiente. Desta forma, o sémen cai sobre um meio adequado, ocorrendo menor variação de 

temperatura do mesmo. Para além disso aumenta-se o tempo entre a recolha e a diluição, o 

qual não seria superior a 15 minutos. Por sua vez, sobre o recipiente é colocado um filtro para 

que não ocorra a mistura da fração espermática com o gel de tapioca e outras partículas 

estranhas (Kubus, 2011). 

De forma a garantir a higiene da recolha, o operador deve recorrer à técnica da “dupla luva”, 

em que a luva mais externa mantém limpa a luva interior até ao momento imediatamente 
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anterior ao início da exteriorização do pénis para começar a colheita do sémen. Desta forma, 

quando o animal está sobre o tronco, deve ser feito o esvaziamento da bolsa prepucial para 

eliminar restos de urina e líquidos prepuciais, bem como a limpeza da zona envolvente com 

toalhitas desinfetantes, descartando neste momento a luva exterior (Kubus, 2011). 

Ao exteriorizar a glande, o operador deve fixar o pénis sem exercer uma grande pressão de 

forma a que os seus dedos se adaptem ao bordo em espiral da glande, ou “saca-rolhas”. Isto 

vai permitir a extensão de todo o pénis e colocá-lo numa posição horizontal, na qual se deve 

manter durante a recolha (Kubus, 2011). 

No varrasco, a ejaculação demora aproximadamente 10-30 minutos. O ejaculado tem um 

volume médio de 200-300 mL e contém cerca 10x109 espermatozoides imersos em PS. 

Caracteriza-se por ser um fluido viscoso, cremoso e ligeiramente amarelo ou acinzentado 

(Peña et al., 2006). 

Durante a ejaculação, três frações (Figura 3, 4 e 5) podem ser obtidas como resultado da 

atividade testicular e epididimária, bem como das diferentes secreções provenientes das GSA 

(Garner & Hafez, 1996; Peña et al. 2006). A sequência pela qual estas frações são 

mencionadas, nem sempre corresponde à realidade, pelo que se exige a atenção do operador 

durante a recolha, visto que apenas uma das frações tem interesse para posterior conservação 

(Alfaro Cardoso, comunicação pessoal) 

A fração pré-espermática (10-15 mL) é formada por secreções da próstata, vesículas seminais 

e glândulas bulbouretrais. Contém sialoproteínas libertadas pelas vesiculas seminais que 

participam na formação de grumos de textura gelatinosa (tapioca) juntamente com as 

glândulas bulbouretrais. Não contém espermatozoides e normalmente tem uma aparência 

transparente e muito líquida. 

A fração espermática, também designada como a fração rica em espermatozoides, vem na 

continuação da anterior, sendo a única fração que interessa recolher para a preparação das 

doses seminais. Tem uma cor branca e aspeto leitoso. A sua concentração em 

espermatozoides é elevada, variando entre 0,5x109 e 109 por mL. 

A última fração, a pós-espermática, tem um volume de 150-200 mL, uma cor esbranquiçada, 

quase transparente, e uma concentração de espermatozoides inferior a 106 por mL. É 

essencialmente constituída por secreções de consistência gelatinosa (tapioca) e uma grande 

quantidade de PS. 

Na medida em que durante a conservação os espermatozoides devem apenas apresentar um 

metabolismo basal, a colheita das frações pré e pós-espermática não é de todo recomendada 

(Peña et al., 2006). Posto isto, somente a fração rica deve ser recolhida e posteriormente 

processada e conservada. 
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Figura 3, 4 e 5 - Aparência das frações pré-espermática (3), espermática (4) e pós-espermática 

(5) do ejaculado do varrasco. 

  

 

4.1.3.2 Avaliação da qualidade seminal 

A avaliação ou contrastação do sémen é um passo importante para a otimização do potencial 

reprodutivo dos varrascos reprodutores, ou seja, permite identificar machos cujo sémen é de 

má qualidade (subférteis) bem como aqueles com sémen de melhor qualidade, sendo a 

utilização destes otimizada. Num contexto de exploração, destacam-se os métodos 

macroscópicos e métodos microscópicos para a avaliação seminal (Kubus, 2011).  

 

4.1.3.2.1 Métodos macroscópicos 

A avaliação macroscópica do sémen é realizada imediatamente após a recolha (Sancho & 

Vilagran, 2013) e caracteriza-se pelos seguintes aspetos: 

a) Volume – A fração rica de um ejaculado tem um volume normal de 70-125 mL 

(Sancho & Vilagran, 2013).  

b) Cor e cheiro – Normalmente tem uma cor branca, de aparência leitosa, podendo ser 

amarelada. Não tem um odor percetível, contudo pode ter um cheiro característico a varrasco 

(feromonas do aparelho genital) mas que não é desagradável. Ocasionalmente, pequenas 

quantidades de sangue podem ser vistas, normalmente com origem na uretra, as quais 

conferem uma cor rosada ao ejaculado. Este aspeto não reduz a fertilidade ou a viabilidade do 

ejaculado, mas quando assume uma coloração mais avermelhada e um odor pungente, 

possíveis infeções podem estar associadas (Sancho & Vilagran, 2013). 

 

4.1.3.2.2 Métodos microscópicos  

Após a avaliação do volume, cor e cheiro, o sémen deve ser submetido a um exame 

microscópico. Apesar das avaliações microscópicas condicionarem a aceitação ou rejeição de 

um ejaculado, é importante não esquecer as suas óbvias características visuais e olfativas. 
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Estes métodos são realizados a partir de uma gota de sémen colocada sobre uma lâmina, 

coberta por uma lamela (Kubus, 2011):  

a) Motilidade – Este parâmetro pode ser avaliado em sémen fresco ou conservado. A 

motilidade dos espermatozoides num ejaculado acabado de recolher é determinada através 

observação ao microscópio de uma gota de sémen do copo de recolha No caso da avaliação de 

sémen refrigerado, deve-se aquecer a dose até aos 37ºC e posteriormente adicionar uma gota 

de solução de cafeína. O tipo de movimento pode ser classificado de 1 a 6 (Anexo 1), sendo 1, 

espermatozoides sem movimento e 6, espermatozoides com movimentos progressivos e muito 

rápidos. 

b) Grau de aglutinação – Ao avaliar a motilidade espermática, por vezes observam-se 

aglutinados de células mais ou menos significativos. Este parâmetro avalia-se na escala de 0 a 

+++, sendo 0, ausência de aglutinação e as três cruzes, uma aglutinação muito evidente 

(Figura 6). A presença de pequenos grumos de tapioca, bem como de impurezas no sémen que 

não ficaram retidos no filtro, acentua o fenómeno. 

 

Figura 6 - Observação ao microscópio dos diferentes graus de aglutinação dos 

espermatozoides (adaptado de Le Coz, 2006) 

 

c) Concentração - É fundamental saber a concentração de um ejaculado visto que é um 

parâmetro necessário para calcular o número de doses seminais. Este cálculo pode ser feito 

por diversos métodos, sendo os mais utilizados a contagem na câmara de Bürker (Figura 7) e 

a fotocolorimetria.  

Para a contagem na câmara de Bürker há que realizar uma diluição de 1:100 numa solução de 

3% de formol de forma a imobilizar as células espermáticas. Dessa preparação retira-se uma 

gota, com o auxílio duma pipeta, para a câmara de Bürker e procede-se à contagem. Para 

determinar o número total de espermatozoides num ejaculado, multiplica-se o volume V de 

recolha (em cm3) pelo número de espermatozoides A contados na câmara de Bürker, 

multiplicando-se finalmente este valor por 107. Basicamente são contados os espermatozoides 

cujas cabeças estejam dentro dos quadrados e aqueles cuja cabeça toque no lado superior e 

direito em cada um de 40 quadrados (Figura 7). O volume contido em cada quadrado é de 
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0,00025 mm3 (0,0025 mm2 x 0,1 mm2), logo em 40 quadrados o volume será de 0,01 mm3. 

Em 1 cm3, temos A x 100 x 1000 espermatozoides. Visto que se parte de uma diluição de 

1:100, temos que o número de espermatozoides por cm3 de sémen puro será A x 100 x 1000 x 

100, ou seja, A x 107. 

 

Figura 7 - Contagem de espermatozoides na câmara de Bürker. A verde, aqueles que devem 

ser contados em cada um de 40 quadrados (adaptado de Le Coz, 2006; The Ebert Group, 

2013) 

 

d) Morfologia do espermatozoide 

O exame das anomalias realiza-se mais facilmente com os espermatozoides imóveis. Este 

pode ser feito no momento da contagem na câmara de Bürker, observando as formas anormais 

em 50-100 células. As anomalias mais frequentes são as gotas citoplasmáticas, as caudas 

dobradas e defeitos no acrossoma. 

e) Integridade dos acrossomas 

O acrossoma é uma estrutura do espermatozoide localizada na porção anterior da cabeça, que 

desempenha um papel importante na fecundação, visto que contem as enzimas necessárias 

para a penetração do cumulus oophorus e da zona pelúcida do ovócito. Sendo assim, 

alterações do acrossoma ou do processo de capacitação, inibem a capacidade fecundante do 

espermatozoide. Esta avaliação é feita em microscópios com contraste de fases, 

essencialmente nos laboratórios dos centros de inseminação. Na exploração existem métodos 

mais simples para fazê-la, tais como a utilização de corantes Giemsa ou Azul de Anilina 

(Kubus, 2011) 

Assim, antes de se preparem as doses seminais, há que reunir todos os dados recolhidos 

durante a avaliação, de forma a garantir a utilização de um sémen de qualidade (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Parâmetros de valorização de sémen fresco de varrasco 

Parâmetros Valores normais 

Temperatura (°C) 37 ± 1 

pH 6,8-7,9 

Volume (mL) 150-300 

Concentração (x109/90mL) 200-300 

Motilidade (%) 

      Total >80 

     Progressiva >60 

Viabilidade (%) 

      Viáveis >75 

Morfologia (%) 

      Normal > 80 

     Acrossomas normais 70-90 

     Caudas dobradas <20 

     Gotas proximais <5 

     Gotas distais <20 

Fonte: Marques & Vieira, 2002; Sancho & Vilagran, 2013. 

 

4.1.3.3 Preparação das doses seminais 

Quando a qualidade do sémen estiver confirmada, assim como a sua concentração, é possível 

calcular o número de doses que se podem obter a partir de um ejaculado. Considerando uma 

concentração normal de 3x109 em doses de 90 mL para uma inseminação artificial tradicional, 

temos: 

 

Nº de doses (N) =
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑠𝑒
  =  

𝑉 𝑥 𝐴 𝑥 107

3 𝑥 109
   

 

V – Volume total de ejaculado; A – Contagem em câmara de Bürker  

 

4.1.3.4 Conservação e armazenamento do sémen 

De forma a preservar a capacidade fecundante dos espermatozoides, o sémen deve ser 

conservado à temperatura de 16ºC. Contudo, para além das condições de higiene já referidas, 

alguns pontos devem ser cumpridos (Kubus, 2011): 

- Utilizar água desionizada e que não esteja alterada bioquímica nem biologicamente. 

- Utilizar diluidor de longa conservação (6-7 dias). 
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- Recolher a fração espermática do ejaculado de forma a reduzir os componentes presentes no 

PS responsáveis pelo aumento do metabolismo dos espermatozoides. 

- Diluir até um período de 15 minutos após a recolha (grau de diluição ótimo 1:10) 

- Descer lentamente a temperatura de 37ºC até 23ºC (durante 1,5-2 horas) em ambiente de 

laboratório (20-25ºC) (Gráfico 1) 

Assim que o sémen atinja uma temperatura entre os 22-25ºC, deve-se proceder ao enchimento 

das garrafas de inseminação, as quais devem estar à mesma temperatura. Posteriormente, as 

doses devem ser armazenadas numa estufa à temperatura de 16ºC, a qual provoca uma 

diminuição do metabolismo e da mobilidade espermática, assim como uma diminuição do 

crescimento bacteriano (Althouse, 2007). Para além do fator temperatura, o diluidor 

desempenha igualmente um papel importante na conservação do sémen. Os diluidores foram 

idealizados para assegurarem proteção contra variações de temperatura e de pH, bem como 

para fornecimento de nutrientes essenciais à sobrevivência dos espermatozoides Para além 

disso podem apresentar antibióticos na sua composição, os quais são importantes no combate 

ao crescimento bacteriano (Kubus, 2011). 

No dia da IA, as doses seminais destinadas às porcas em cio devem ser colocadas em banho-

maria até atingirem a temperatura de 37ºC ou usadas à temperatura de 17-18ºC.  

 

Gráfico 1 - Temperatura do sémen, exposto à temperatura ambiente do laboratório, desde a 

recolha até à colocação na estufa (adaptado de Le Coz, 2006) 
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4.1.4 Estratégias na inseminação artificial 

O maneio correto da IA é importante para determinar o êxito do procedimento e do 

desempenho reprodutivo da porca. O controlo do estro, a presença do varrasco, a altura e o 

número de inseminações e a técnica de IA são fatores determinantes para o sucesso da 

exploração. 

 

4.1.4.1 Estímulos do varrasco 

Os estímulos físicos e químicos do varrasco promovem o desenvolvimento folicular e a 

expressão do comportamento de estro (Langendijk et al., 2005). Adicionalmente, aumentam a 

frequência das contrações uterinas importantes para o transporte passivo dos espermatozoides 

ao longo do trato reprodutivo. Ocorre igualmente um aumento da concentração de ocitocina 

no sangue periférico em resposta imediata à presença do varrasco, durante aproximadamente 

10 minutos (Langendijk, Bouwman, Schams, Soede & Kemp, 2003). Portanto, a exposição 

das porcas ao varrasco durante a aplicação de pressão no dorso bem como durante a 

inseminação é crucial. 

 

4.1.4.2 Momento adequado para inseminação 

O estro inicia-se 4-5 dias após o desmame em 70% das porcas e caracteriza-se pelo 

aparecimento de determinados comportamentos (inquietação, monta de outros animais, 

reflexo de tolerância e de lordose) e também pela alteração do aspeto visual da vulva 

(edemaciada, de coloração avermelhada e aspeto húmido) (Anderson, 2000). Relativamente 

ao reflexo de tolerância, há-que fazer a distinção entre reflexo de tolerância ao macho (início 

do cio) e reflexo de tolerância ao Homem (12 horas após inicio do cio) (Figura 8). 

Para aproveitar ao máximo as possibilidades de fertilização, não basta apenas fazer uma boa 

deteção de cios, é também importante determinar o momento ótimo para a CN/IA, de modo a 

que os espermatozoides se encontrem na fase máxima do seu poder fecundante (Alfaro 

Cardoso, comunicação pessoal). Os espermatozoides devem passar por um processo de 

capacitação no útero antes da fertilização, o que demora aproximadamente 4 horas. Após a 

capacitação vão sendo lentamente libertados das criptas do oviduto ao longo de várias horas. 

Depois de 24 horas o número e a qualidade de espermatozoides diminuem, com uma 

consequente diminuição na taxa de fertilidade. Já os ovócitos permanecem viáveis durante 4 a 

8 horas após a ovulação (Safranski & Cox, 2007). Em média a ovulação ocorre 35-45 horas 

após o início do estro (Soede, Wetzels, Zondag, de Koning & Kemp, 1995), mas pode variar 

mais consoante o intervalo desmame-estro (IDE) (Weitze, Wagner-Rietschel, Waberski, 

Richter & Krieter, 1994). Porcas com um IDE de 4-5 dias têm em média um estro mais longo, 
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e a ovulação ocorre 40 a 48 horas após a entrada em cio. Por outro lado, nas porcas cujo IDE 

é superior a 6 dias, o estro é mais curto e a ovulação acontece em menos de 24 horas. Cerca 

de 20% das porcas fazem cio nos primeiros 3 dias após o desmame portanto, o período de cio 

é mais prolongado, podendo durar 3 dias e a ovulação ocorre 56 a 64 horas após os primeiros 

sinais de cio (Alfaro Cardoso, comunicação pessoal). Posto isto, a questão que se impõe é 

“quando é que se deve inseminar?” 

Segundo Waberski et al. (1994) e Safranski e Cox (2007) uma inseminação 24 horas antes da 

ovulação proporciona taxas de fertilidade superiores a 90% na maioria das porcas. Em grande 

parte dos casos, o protocolo varia consoante o IDE e o maneio da exploração. Alfaro Cardoso, 

(comunicação pessoal) sugere o seguinte protocolo: 

- Porcas com IDE intermédio (4-5 dias): 1ª IA/CN 24 horas após o início do cio e 2ª IA 12 a 

18 horas depois. 

- Porcas com IDE curto (< 4 dias): 1º IA/CN 48 horas após o inicio do cio e repetição 12 

horas depois. 

- Porcas com IDE longo (>6 dias): uma inseminação o mais tardar 24 horas após o inicio do 

cio. Neste caso, uma 2ª IA torna-se desnecessária na medida em que a ovulação ocorre num 

curto espaço de tempo após o início do comportamento de cio, o que poderia resultar numa 

inseminação após a ovulação e que pouco contribuiria para o sucesso da fertilização (Figura 

8). 

Relativamente às porcas nulíparas, estas representam 30% do efetivo reprodutor e têm cios 

curtos (48 horas) e portanto devem ser inseminadas duas vezes dentro das primeiras 24 horas 

com intervalo de 12 horas. 

 

Figura 8 - Comportamento duma porca em cio (adaptado de Ptaszynska, 2007) 

 

Legenda: RTM – Reflexo de tolerância ao macho; RTH – Reflexo de tolerância ao Homem 
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4.1.4.3 Técnicas de inseminação artificial  

Atualmente, três técnicas de inseminação são usadas, tomando cada uma o nome do local de 

deposição do sémen: intra-cervical, pós-cervical ou intrauterina profunda (Figura 9). 

Na IA intra-cervical (IAIC) o sémen é depositado na parte posterior do cérvix com auxílio de 

um cateter que se adapta às pregas cervicais. Este procedimento fácil e rápido foi 

desenvolvido na década de 50 e comercializado nos anos 70, sendo o mais utilizado 

atualmente (Roca et al., 2006). Na IAIC grande parte do sémen fica retido entre as 

proeminências mucosas do cérvix, funcionando estas estruturas como uma primeira barreira 

fisiológica ao transporte dos espermatozoides (Costa et al., 2011). Para compensar este facto, 

a concentração de espermatozoides numa dose de sémen para IAIC deve ser de 

aproximadamente 3x109 num volume de 80-100 mL (Roca et. al., 2006). Um volume 

reduzido por inseminação é um fator decisivo para a eficiência reprodutiva do efetivo 

podendo aumentar a taxa de retornos e/ou reduzir o número médio de leitões por ninhada 

(Bennemann, Koller, Bernardi, Wentz & Bortolozzo, 2007). 

Posteriormente, com o objetivo de reduzir o número de espermatozoides/fêmea/ano, surgiu a 

IA pós-cervical (IAPC) através do uso de um cateter com uma sonda acoplada. Nesta técnica 

a deposição do sémen é feita diretamente no corpo uterino da porca, ultrapassando a primeira 

barreira fisiológica ao movimento dos espermatozoides, o cérvix. A produção de sémen é 

otimizada através de doses menos concentradas e de menor volume e desta forma aumenta-se 

2 a 3 vezes o número de doses por ejaculado (Costa et al., 2011). O custo da manutenção do 

varrasco doador inclui o seu custo de aquisição, a sua depreciação, medicamentos, 

alimentação e alojamento. Estas despesas representam 30 a 50% do custo total de cada dose 

de sémen. Neste sentido, quando maior o número de doses produzidas por cada macho 

reprodutor, maior será a sua eficiência e menor o custo de cada dose (Costa et al., 2011). 

Muitos investigadores têm procurado nos últimos anos as concentrações espermáticas e o 

volume de sémen que maximizem o uso da IAPC. Dallanora et al. (2004) comparou o uso de 

IAIC (3x109 espermatozoides/90 mL) com a IAPC (1,5x109 espermatozoides/60 mL) e não 

obteve diferenças entre ambos os tratamentos relativamente à taxa de partos e ao número de 

nascidos totais. Já Bennemann et al. (2007) verificou uma diminuição no tamanho das 

ninhadas das porcas às quais se fez IAPC com 0,5x109 espermatozoides/20 mL, 

comparativamente à IAIC (3x109 espermatozoides/90 mL). Em contraste com a IAIC, o 

volume de sémen poderá não ter um papel tão importante no transporte de espermatozoides ao 

longo dos cornos uterinos e ovidutos, visto que boas taxas de parto são obtidas quando doses, 

cujo volume é reduzido (cerca de 20mL), são depositadas no útero (Yeste & Castillo-Martín, 

2013). Por outro lado, segundo Langendijk et al. (2005) um volume maior de sémen no trato 



18 
 

genital da porca poderá ser necessário para acelerar o transporte dos gâmetas masculinos do 

corpo para a terminação dos cornos uterinos. Dado que os fenómenos de fagocitose de 

espermatozoides ocorrem nos cornos uterinos, e que isso reduz o número de células 

espermáticas viveis, quando mais depressa essas alcançam o oviduto, menor será essa 

redução. 

Outra técnica que permite o uso de doses com baixa concentração de espermatozoides é a IA 

intra-uterina profunda (IAIUP). Esta caracteriza-se pelo uso de concentrações reduzidas na 

ordem dos 200 milhões de espermatozoides num volume de 5 mL, o que favorece o uso de 

sémen congelado ou sexado. Neste método o sémen é depositado no terço proximal de ambos 

os cornos uterinos, sendo ultrapassadas duas barreiras fisiológicas à progressão dos 

espermatozoides, as pregas cervicais e as criptas endometriais. Há igualmente uma redução do 

refluxo seminal e da fagocitose de espermatozoides ao longo do útero (Vazquez et al., 2008).  

 

Figura 9 - Locais de deposição de sémen na inseminação intra-cervical (IAIC), inseminação 

artificial pós-cervical (IAPC) e inseminação artificial intrauterina profunda (IAIUP) (adaptado 

de Belstra, 2002). 
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4.1.5 O sémen no útero da porca 

Durante a CN ou a IA, um volume considerável de sémen é depositado no trato genital da 

porca (60-300 mL) (Sancho & Vilagran, 2013). Na CN e na IAIC, a deposição acontece na 

porção anterior do cérvix, enquanto na IAPC, o sémen é diretamente depositado no corpo 

uterino. Aqui, várias são as interações entre os componentes do sémen e as demais estruturas 

presentes. A fração não celular do sémen, o PS, parece ser responsável pela indução de 

fenómenos como o aumento das contrações uterinas após a inseminação, bem como pelo 

adiantamento da ovulação e pela modelação da resposta inflamatória do útero após a cobrição. 

Neste contexto, o conhecimento das caraterísticas anatómicas e histológicas do útero, bem 

como os tipos de células que aí existem nas diferentes fases do ciclo éstrico ajuda a 

compreender todas as interações existentes no ambiente uterino. 

 

4.1.5.1 Anatomia e histologia uterina 

Localizado na cavidade abdominal, o útero é formado por um corpo (3-4 cm) e por dois 

cornos uterinos. Cada corno uterino mede cerca de 60 cm em nulíparas, 100 cm em porcas 

não gestantes e até 200 cm em multíparas gestantes (Figura 10). Na parede uterina 

distinguem-se três camadas: o endométrio, a mucosa que rodeia o lúmen, o miométrio e o 

perimétrio, a qual é a camada mais externa. O endométrio consiste num epitélio colunar 

pseudoestratificado e num estroma com pequenos vasos sanguíneos e células secretórias e 

ciliadas que produzem hormonas importantes para o desenvolvimento embrionário (Edstrom, 

2009). O miométrio é a camada mais espessa do útero e é constituído por quatro camadas de 

fibras musculares lisas (Junqueira & Carneiro, 2004). A sua atividade contrátil depende do 

momento do ciclo éstrico e de gestação, estando aumentada durante o estro e no momento do 

parto (Yeste & Castillo-Martín, 2013). Por fim, o perimétrio é formado por uma camada 

serosa de tecido conjuntivo, a qual contém vários vasos linfáticos (Yeste & Castillo-Martín, 

2013). 
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Figura 10 - Diagrama representativo da forma e dimensões do útero e ovidutos da porca 

(adaptado de Corner, 1921). 

 

 

 

4.1.5.2 Alterações durante o ciclo éstrico 

O epitélio uterino altera-se de acordo com a fase do ciclo éstrico. No estro e início de diestro o 

epitélio é colunar alto e pseudoestratificado. Durante o diestro torna-se progressivamente mais 

baixo, enquanto no pró-estro é cuboide simples (Kaeoket, Persson, & Dalin, 2001). A 

atividade mitótica no epitélio é máxima no pró-estro e estro, enquanto a atividade secretória 

das glândulas uterinas é mais elevada no diestro (Stroband, Taverne, Langenfeld, & Barends, 

1986). A fase do ciclo éstrico também influencia o número de macrófagos, linfócitos, 

neutrófilos e eosinófilos no endométrio. À superfície do epitélio, os linfócitos e os 

macrófagos são as células dominantes, sendo encontradas principalmente durante o estro e 

pró-estro respetivamente (Kaeoket et al., 2001). Na submucosa, os linfócitos estão em maior 

número durante todas as fases do ciclo éstrico, especialmente no estro e princípio de diestro. 

Além disso, há uma infiltração massiva de neutrófilos durante o pró-estro e estro (Yeste & 

Castillo-Martín, 2013) 

 

4.1.5.3 Interações dos componentes do sémen com o epitélio uterino 

Após a inseminação, os espermatozoides interagem com dois tipos de células, as células do 

epitélio uterino (CEU) e com granulócitos, mais especificamente neutrófilos. O mecanismo 

exato através do qual os espermatozoides se ligam a ambas as células é ainda desconhecido, 

no entanto parece que apenas os viáveis são capazes de o fazer (Taylor, Rath, Zerbe & 

Schuberth, 2008). Taylor et al. (2008) colocam a hipótese da ligação CEU-espermatozoide 

representar uma forma de seleção positiva ao prevenir a perda de espermatozoides viáveis 

através do refluxo seminal. Contudo, este fator pode explicar o reduzido número de 
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espermatozoides que alcançam o oviduto, pois não se sabe durante quanto tempo ambas as 

células permanecem ligadas. A razão da interação neutrófilo-espermatozoide ainda é pouco 

clara e as explicações existentes são algo contraditórias. Taylor et al. (2008) sugerem que seja 

um processo de seleção negativa, dada a preferência dos neutrófilos em fagocitar 

espermatozoides viáveis, logo impedindo-os de alcançar o oviduto. No entanto, Yeste e 

Castillo-Martín (2013) teorizam que os neutrófilos interagem com espermatozoides viáveis 

mas incapazes de se ligar às CEU, o que leva a supor que não estão aptos para consumar a 

fertilização. 

Segundo o estudo de Taylor et al. (2008), o PS exerce uma ação reguladora ao inibir as 

ligações dos espermatozoides às CEU e aos neutrófilos. Este aspeto demonstra o seu papel 

protetor que deve ser tomado em conta na IA, principalmente quando são usadas doses 

seminais com concentrações baixas de espermatozoides. 

 

4.1.5.4 Indução da ovulação  

De acordo com um estudo antigo de Michael e Schofield (1969), o útero e o ovário estão em 

comunicação, contudo até hoje, muitos aspetos dessa relação ainda não são conhecidos. 

Alguns autores (Waberski et al., 1995; O’Leary, 2004; Schuberth et al., 2008) afirmam que 

alguns componentes do PS, nomeadamente o estradiol, participam indiretamente na relação 

entre ambos os órgãos. Nos seus estudos avaliaram o efeito da infusão uterina de PS, antes da 

IA, ao nível da atividade ovárica. Waberski et al. (1995) reportaram que a exposição uterina 

ao PS causa um adiantamento da ovulação ao reduzir o intervalo entre o pico de LH e a 

ovulação. No estudo de O’Leary (2004), notou-se também um aumento da secreção de 

progesterona pelas células da granulosa e teca em folículos pré-ovulatórios. Para Schuberth et 

al. (2008), a interação das CEU com os espermatozoides e com certos componentes do PS 

poderá desencadear a transferência de um sinal do útero para o ovário. É possível que a 

expressão da enzima COX-2 pelo útero em resposta à exposição ao PS represente o primeiro 

passo da comunicação entre ambo os órgãos (O´Leary, 2004). A COX-2 catalisa a síntese da 

hormona PGE2, já referenciada em estudo anterior (Jones, Kelly & Critchley, 1997) em 

humanos, como intermediária ativa entre o útero e o ovário, ao acelerar eventos foliculares, os 

quais culminam na ovulação.   

 

4.1.5.5 Transporte dos espermatozoides no útero 

O percurso dos espermatozoides desde o local de deposição até à junção útero-tubária (JUT) é 

condicionado por fatores como a contractilidade do miométrio, a resposta inflamatória uterina 

e a sua capacidade intrínseca de movimento (Yeste & Castillo-Martín, 2013).  
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As contrações uterinas, principalmente as cervico-tubárias, estão diretamente envolvidas no 

transporte dos espermatozoides desde o cérvix até à JUT (Baker & Degen 1972). A função 

destas contrações torna-se evidente quando se administra um agonista β-adrenérgico antes da 

IA. Neste caso, o transporte de espermatozoides através dos cornos uterinos é mais demorado, 

provocando um decréscimo do seu número no oviduto e da taxa de fertilização (Langendijk et 

al., 2002).  

A atividade do miométrio é afetada por vários fatores que são intrínsecos tanto à fêmea como 

ao macho (Yeste & Castillo, 2013). Langendijk et al. (2005) mencionaram o papel modulador 

dos estrogénios e da progesterona presentes no plasma e tecidos da porca. Assim, reportaram 

que os estrogénios e a ocitocina aumentam a atividade uterina, enquanto a progesterona 

exerce uma ação contrária. A propagação das contrações uterinas depende da comunicação 

entre as células do miométrio, a qual está aumentada durante o estro, quando o número de gap 

junctions é elevado devido aos altos níveis de estrogénios plasmáticos e teciduais da porca.  

Independentemente da ação moduladora hormonal, a atividade miometrial é também afetada 

pela paridade. Langendijk et al. (2005) reportaram que a frequência das contrações durante o 

estro é maior nas porcas primíparas do que nas multíparas (25/h e 18/h, respetivamente), 

assim como a sua amplitude. 

Para além dos fatores relacionados com a fêmea, existem também fatores intrínsecos ao 

varrasco que influenciam a atividade uterina nomeadamente, estímulos sensoriais durante e 

após a cópula e estímulos associados ao PS. O primeiro fator já foi falado anteriormente nesta 

revisão, sendo assim, é importante aprofundar o papel do PS na promoção da contratilidade 

do miométrio. 

O efeito do PS na atividade uterina é mais evidente que o do estímulo sensorial do varrasco. 

Einarsson, Viring e Lindell (1975) demonstraram in vitro que o PS estimula a motilidade 

uterina. A razão para isto está muito provavelmente relacionada com a presença de 

estrogénios no PS. Segundo Claus (1990), o ejaculado do varrasco pode conter até 6 µg de 

estrogénios livres, contudo os níveis variam consoante os indivíduos e as estações do ano. 

Ainda nesse estudo, demonstrou-se que após a inseminação, os estrogénios no ejaculado 

causam uma libertação imediata de prostaglandina F2α (PGF2α) pelo endométrio, a qual induz 

a contratilidade uterina. Também verificou que o efeito da infusão de uma dose fisiológica de 

estrogénios (11.5 µg) na motilidade uterina mantém-se durante algumas horas, contudo, de 

acordo com Langendijk et al. (2005) na CN esse efeito deve manter-se durante mais tempo 

devido à libertação mais prolongada de estrogénios conjugados com os espermatozoides. 
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4.1.5.6 Resposta inflamatória uterina após a inseminação 

As reações imunitárias em resposta à CN/IA influenciam a seleção de espermatozoides, a 

reestruturação do tecido do endométrio para a implantação e placentação e o suporte 

imunológico para o feto durante a gestação (Robertson, 2007). 

As moléculas ativas no PS e associadas aos espermatozoides interagem com as CEU após a 

inseminação induzindo a síntese de citoquinas pró-inflamatórias (Figura 11). Estas citoquinas 

provocam o recrutamento de células inflamatórias no endométrio, tais como macrófagos, 

células dendríticas e granulócitos. Os macrófagos e as células dendríticas participam na 

remodelação do tecido endometrial e na ativação da tolerância imunitária maternal à gestação. 

Os granulócitos, nomeadamente os neutrófilos, atravessam o epitélio endometrial para o 

lúmen e asseguram essencialmente a manutenção da esterilidade uterina. As citoquinas 

inflamatórias ativadas pelo PS são também secretadas para o fluido luminal, onde exercem 

ações tróficas no embrião durante a pré-implantação (Robertson, 2005). Para além destes 

aspetos, segundo Li, Yamaguchi & Funahashi (2012), o PS exerce uma função moduladora 

importante na interação espermatozoide-neutrófilo ao reduzir as atividades quimiotáticas e 

fagocitárias dos neutrófilos quando co-incubados com espermatozoides. Além disso, inibe a 

capacidade de ligação destes últimos às CEU. A relevância destas descobertas deve ser 

considerada na IA, quando são usadas concentrações baixas de espermatozoides e volumes 

reduzidos ou inexistentes de PS (Yeste & Castillo, 2013). 

 

Figura 11 - Esquematização das ações do plasma seminal no endométrio e lúmen uterino 

(adaptado de Yeste e Castillo-Martín, 2013). 

 

 

Legenda: C.E.U. – Células epiteliais uterinas 
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4.2 PLASMA SEMINAL SINTÉTICO 

 

A composição química quantitativa do Predil® MR-A®, baseada no PS, é um segredo 

comercial da KUBUS S.A., Espanha. Segundo a informação disponibilizada pela empresa 

consiste em glucose, cloreto de potássio, fosfato de potássio, acetato de magnésio, acetato de 

sódio, hipotaurina e substâncias tampão (Kubus, 2011).  

Nos últimos anos têm sido estudados os efeitos do PSS em porcas nulíparas e multíparas. Os 

estudos de alguns autores (Le Coz, 1996; Garcia Ruvalcaba, Lapuente, Laborda & Martín 

Rillo, 1997, citados por Garcia Ruvalcaba, Alonso, Hernandez-Gil e Dimitrov, 2009) 

mostraram que a infusão cervical de Predil® MR-A® imediatamente antes da IAIC tem 

efeitos positivos na taxa de gestação e tamanho da ninhada em porcas nulíparas e multíparas. 

Ramirez Ovalle (2002) mostrou que a aplicação de PSS no estro anterior à primeira IA em 

porcas nulíparas melhora o desempenho reprodutivo subsequente. Pallás et al. (2014) 

avaliaram o efeito do PSS em porcas de raça Ibérica e, segundo os resultados obtidos, ocorreu 

uma melhoria na taxa de partos de 84,6% para 91,4% e um ligeiro aumento na média de 

NV/porca/parto de 7,53 para 7,76. 

No estudo de Garcia Ruvalcaba et al. (2009), avaliou-se o efeito do PSS como método para 

facilitar procedimentos na IAIC e IAPC. O ensaio contemplou a avaliação da adição de PSS a 

porcas nulíparas ou multíparas com o uso de IAIC. Os resultados mostraram uma melhoria na 

taxa de partos nos grupos teste (com Predil® MR-A®) em ambos os ensaios (nulíparas e 

multíparas). Relativamente à prolificidade, houve uma melhoria de 0,58 e 1,12 nos NT e de 

0,50 e 1,28 nos NV em nulíparas e multíparas respetivamente. Também foi feita a 

comparação entre porcas multíparas após IAIC (controlo) e IAPC (teste), com o objetivo de 

perceber se a utilização de uma ou outra técnica resulta em melhores resultados reprodutivos, 

sendo que em ambos os grupos foi utilizado o PSS. Não houve diferenças entre ambos os 

grupos o que levou a concluir que os parâmetros reprodutivos podem ser mantidos com a 

utilização da técnica de IAPC em combinação com PSS. Mais recentemente, Dimitrov (2012), 

fez um ensaio onde avaliou o efeito da utilização de Predil® MR-A® antes da IAPC em 

porcas multíparas. Os resultados mostraram uma melhoria da taxa de gestação e da taxa de 

parto, não havendo contudo diferença no número de NT, NV e NM. 
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4.3 DESEMPENHO REPRODUTIVO DA PORCA 

 

A eficiência reprodutiva de um efetivo suíno é avaliada essencialmente pela taxa de gestação, 

prolificidade, número de leitões desmamados/porca/parto, intervalo inter-partos e número de 

desmamados/porca/ano. No que diz respeito a este trabalho, dado que apenas se acompanhou 

uma época reprodutiva, a taxa de gestação, a taxa de parto e a prolificidade assumiram 

particular importância.  

A taxa de gestação corresponde à percentagem de porcas que ficam gestantes após serem 

cobertas ou inseminadas. Os valores de referência para este parâmetro variam entre 

explorações, sendo aceitável considerar um valor mínimo de 90%. Vários fatores, patogénicos 

ou não patogénicos, podem levar a que 17 a 23 dias (retorno ao cio regular) ou 25-30 dias 

(retorno ao cio tardio) após a IA/CN a porca volte a entrar em cio, ou seja, não fique gestante. 

Os agentes patogénicos podem ter origem viral, bacteriana ou parasitária. Os fatores não 

patogénicos incluem deficiências nutricionais ou intoxicação, bem como mau maneio. Neste 

último estão incluídos, por exemplo, uma densidade elevada de animais em cada parque, o 

agrupamento de porcas antes dos 28 dias de gestação, má deteção de cios e uso de técnicas 

inadequadas de IA (Ahorne & Kirkwood, 2001). 

A taxa de partos corresponde à percentagem de um grupo de porcas que parem após serem 

inseminadas ou cobertas, considerando um determinado espaço de tempo. Considerando este 

estudo, em que apenas porcas que ficaram gestantes após uma IA constituíram a amostra, caso 

não ocorra aborto ou morte da porca após a confirmação de gestação, a taxa de parto será 

igual à taxa de gestação. O valor mínimo aceitável para este parâmetro é de 86% (Whittemore 

& Kyriazakis, 2006). 

A prolificidade traduz-se no número de leitões nascidos por parto (NT) que pode depois ser 

dividido em NV e NM. O número de NT depende da taxa de ovulação, da taxa de fecundação, 

da mortalidade embrionária e da mortalidade fetal (Whittemore & Kyriazakis, 2006). A taxa 

de ovulação corresponde ao número de ovócitos que se libertam dos folículos, sendo que, 

cada folículo dá origem a um corpo lúteo. A taxa de fecundação representa o número de 

óvulos fecundados em relação ao número de corpos lúteos no ovário. Nos suínos pode atingir 

100%, mas a mortalidade embrionária subsequente na ordem dos 30-40%, resulta no tamanho 

final da ninhada de 10-16 leitões (Merck, 2015). Alguns fatores interferem com esta taxa, tais 

como o intervalo inseminação-ovulação e a quantidade de espermatozoides que conseguem 

alcançar o oviduto (Waberski et al., 1994). A proporção de NV e NM depende das perdas 

principalmente durante o período peri-parto. Os NM podem ocorrer em 30% dos partos 

aparentemente normais e numa percentagem média de 5-10% dos nascidos totais. 75% dos 
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nados mortos ocorre durante o parto. A taxa de mortalidade durante o parto é influenciada 

pelo tamanho da ninhada, sendo mais elevada em ninhadas com 14 ou mais leitões (Monteiro, 

2013). Cerca de 70-90% das mortes ocorre durante o parto e as restantes antes do parto 

(Whittemore & Kyriazakis, 2006). Os leitões com sinais descoloração e reabsorção de fluidos 

e tecidos moles indicam que a sua morte ocorreu antes do processo de parto, devendo ser 

anotados como fetos mumificados. As causas que predispõem ao nascimento de NM (Merck, 

2015) são: 

 Infeção. 

 Posicionamento incorreto do feto no corno uterino durante a expulsão. 

 Anoxia (quando ocorre rompimento ou oclusão do cordão umbilical devido ao 

comprimento extremo dos cornos uterinos ou atraso no trânsito no canal do parto). 

 Baixas temperaturas na sala de parto. 

 Níveis baixos de hemoglobina na porca (<9 g/dL). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Caraterização da exploração 

O ensaio foi realizado na Empresa Agro-Pecuária do Ramalhão S.A., localizada em Casebres, 

concelho de Alcácer do Sal.  

A exploração tem aproximadamente 254 reprodutoras e 5 varrascos com origem na 

exploração, sendo considerada indemne de doenças infecto-contagiosas. O objetivo da 

suinicultura é a produção de porcos até aos 5,5 meses e 100 kgpv e esporadicamente a venda 

de leitões com cerca de 40 dias e 11 kgpv para assar. 

O setor de cobrição tem um corredor central com 80 jaulas individuais, 40 de ambos os lados, 

cada uma com bebedouro automático e comedouro. 

O setor de gestação é composto por parques coletivos com capacidade máxima para 18 

animais totalizando uma capacidade para albergar 140 porcas gestantes. Cada parque está 

equipado com bebedouros automáticos e comedouros de gamela. 

Relativamente ao setor da maternidade, é constituído por 5 salas, de 16 celas de partos 

individuais, totalizando uma capacidade para 80 porcas e respetivos leitões em celas de parto 

individuais. Cada sala possui um corredor central e 2 laterais, permitindo a visualização 

frontal e traseira das porcas e de cada ninhada. 

A separar as maternidades dos primeiros setores, existe uma sala de recolha associada a um 

laboratório devidamente equipado para a análise do sémen, bem como para produção e 

conservação de doses seminais, um escritório e uma sala para o armazenamento de 

medicamentos e utensílios.  

 

5.2 Caraterísticas da amostra 

Entre 22 de Setembro de 2014 e 15 de Janeiro de 2015, foram inseminadas 174 porcas F1 

(Large White x Landrace) com pelo menos uma e no máximo 9 parições (Gráfico 2). Apenas 

foram incluídas porcas com IDE compreendido entre 4 a 6 dias. A distribuição do número de 

partos ao desmame foi feita de forma a assegurar a uniformidade de ambos os grupos do 

ensaio (Tabela 3). A inclusão de apenas porcas F1 no estudo permitiu a obtenção de uma 

amostra significativa, bem como excluir a raça como fator de variabilidade dos resultados. As 

marrãs foram excluídas da amostra devido à grande variação individual que apresentam 

relativamente ao comportamento de cio e ao nível do desempenho reprodutivo (taxa de 

gestação e prolificidade). As porcas com notas de condição corporal (CC) ≤ 2,0 (escala de 1-

5) não entraram no ensaio (Figura 12). Todas as reprodutoras foram inseminadas com sémen 

de um mesmo varrasco RAM2 (Duroc x Pietran) criado na suinicultura. 
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Gráfico 2 - Distribuição do número de partos anteriores nas porcas usadas no ensaio 

 

 

Tabela 3 - Média (± D.P.) do número de partos anteriores nas porcas usadas nos dois grupos 

do ensaio. 

 
Grupo Controlo Grupo Teste 

N º de porcas 87 87 

N º de partos (média ± D.P.) 3,74 ± 2,09 3,78 ± 2,00 

 

Figura 12 – Avaliação da condição corporal em porcas (adaptado de Patience e Thacker, 

1989) 
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5.3 Alimentação 

Todas as porcas incluídas no ensaio foram alimentadas através da distribuição automática de 

alimento composto comercial para reprodutoras, adequadamente formulado para a sua fase 

produtiva. Nos parques coletivos, a quantidade diária distribuída por porca foi de 2,5 kg, 

repartidos em duas refeições com um intervalo de 45 minutos no período da manhã. Este 

sistema, em contraste com a disponibilização de uma refeição de manhã e outra à tarde, 

diminui o stress nos animais, proporcionando-lhes um maior período de descanso. Além 

disso, as porcas dominantes em cada parque, ficam saciadas durante a primeira refeição, 

permitindo que as porcas não dominantes se alimentem na segunda (Alfaro Cardoso, 

comunicação pessoal).   

Nas porcas alojadas nas jaulas individuais, a quantidade de alimento foi ajustada consoante a 

CC. Nas porcas nos parques coletivos, tal não foi possível.  

Na maternidade, as reprodutoras foram alimentadas duas vezes de manhã (com intervalo de 2 

horas) e uma à tarde, contudo a quantidade de alimento distribuída foi controlada durante o 

peri-parto: ao longo de 7 dias, desde a entrada no setor até ao parto, fez-se uma redução 

gradual do alimento de 4,0 kg/dia até à privação no dia do parto. Desta forma evitam-se 

eventuais problemas, como obstipações e mastites (Whittemore & Kyriazakis, 2006). 

Ao varrasco foi dado manualmente o mesmo alimento fornecido às reprodutoras, na 

quantidade de 2,5 kg, uma vez por dia. 

Todos os animais tiveram à disposição água ad libitum. 

 

5.4 Métodos 

 

5.4.1 Recolha e processamento de sémen 

O sémen usado na IA foi recolhido de um único varrasco RAM2 da exploração, todas as 

segundas-feiras de manhã. O processamento foi realizado no laboratório da exploração, 

através da diluição (1:10) do sémen com diluidor comercial MR-A®, respeitando todas as 

regras de higiene e avaliação da qualidade seminal. 

 

5.4.2 Deteção de cios 

A deteção dos cios foi feita por um operador, duas vezes por dia, com a presença do varrasco, 

através da avaliação das características da vulva (edemaciada e hiperémica) e da aplicação de 

pressão no dorso da porca (reflexo de tolerância ao Homem), quatro dias após o desmame. 

Nos restantes dias, o processo era repetido para averiguar quais as porcas que ainda estavam 

em cio e aquelas que manifestavam sinais pela primeira vez. 
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5.4.3 Infusão transcervical de Predil MR-A® e inseminação artificial 

Em cada semana, todas as porcas do ensaio foram inseminadas com sémen da mesma recolha, 

através de IAPC. Às porcas do grupo teste, era introduzido através do cateter o Predil MR-A® 

(30 mL) à temperatura de 37-40ºC, imediatamente antes da inseminação (Tabela 4). No grupo 

controlo, apenas foi feita a infusão da dose seminal (60 mL). 

 

Tabela 4 - Procedimentos na inseminação artificial pós-cervical associada ao uso de Predil® 

MR-A®  

1 Limpar bem os lábios da vulva com uma toalhita descartável impregnada em 

desinfetante não espermicida. 

2 Retirar o invólucro de plástico do cateter sem tocar no extremo anterior nem na ponta da 

cânula. 

3 Introduzir o cateter inclinado (sem que a cânula interior se exteriorize) de forma a fazer 

um ângulo e 45º com o teto da vagina (para não introduzi-lo na uretra). 

4 Continuar com a colocação do cateter na horizontal, rodando o cateter para a esquerda 

até que fique preso ao cérvix. 

5 Introduzir a cânula interior até que se note a primeira resistência das pregas cervicais. 

6 Esperar uns segundos para que o cérvix da porca relaxe antes de iniciar a introdução da 

cânula até ao corpo uterino. 

7 Introduzir 30 mL de Predil® MR-A®, aquecido a 37-42ºC, à medida que se pressiona 

ligeiramente a cânula ao longo do cérvix até alcançar o corpo do útero 

8 Introduzir a dose seminal aquecida a 37ºC: volume de 60 mL e uma concentração de 

1000-1500 milhões de espermatozoides. 

9 Retirar a cânula interior deixando o cateter dentro da porca durante 1-2 minutos. 

10 Retirar o cateter, puxando-o lentamente e rodando-o para a direita. 

 

5.4.4 Diagnósticos de gestação 

A confirmação da gestação realizou-se 17-24 dias após a IA através da observação do 

comportamento da porca (não retorno ao cio) e entre os dias 22-25 com recurso a ecografia 

transabdominal por ultrassonografia B-Mode em tempo real (ecógrafo da marca AMBISEA). 

 

5.4.5 Maneio das porcas gestantes 

Após a confirmação positiva de gestação, as porcas foram colocadas em parques coletivos 

com capacidade para 18 animais, permanecendo em grupo até 1 semana antes da data prevista 

do parto. A distribuição das porcas nos diferentes parques foi feita consoante o tamanho dos 

parques e/ou das porcas e procurando distribuir as porcas dos dois tratamentos 

equitativamente. 
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5.4.6 Análise estatística  

Recorreu-se ao programa GraphPad Prism para determinar a significância estatística dos 

resultados no estudo, utilizando o teste t, e considerou-se um intervalo de segurança de 95% 

(valores p<0,05 foram considerados significativos). 

  



32 
 

6 RESULTADOS 

 

No que toca à taxa de gestação, das 174 porcas que entraram no ensaio, 163 ficaram gestantes 

(93,7%) enquanto 11 ficaram vazias (6,3%). Das 87 porcas inseminadas no grupo com 

Predil® MR-A® (CP), 82 ficaram gestantes (94,2%) e 5 vazias (5,7%). Relativamente ao 

grupo sem Predil® MR-A® (SP), verificou-se uma taxa de gestação na ordem dos 93%, ou 

seja, das 87 porcas utilizadas no estudo, apenas 6 não ficaram gestantes. A taxa de parto foi de 

93% no grupo SP e de 92% no grupo CP. Em ambas estas taxas as diferenças observadas não 

foram significativas (p>0,05). 

Os valores da prolificidade diferiram entre ambos os grupos (Tabela 5). A diferença de NV e 

NT foi estatisticamente significativa (p<0,05), ao contrário dos NM, onde não houve qualquer 

diferença. É ainda de referir que nesta análise não foram incluídas duas porcas (ambas do 

grupo CP), visto que uma delas abortou, cerca de uma semana antes da data prevista do parto 

e a outra morreu na maternidade, ambas sem causa determinada. Na medida em que não foi 

realizada qualquer necrópsia não foi possível determinar a prolificidade destas duas porcas. 

Os nados mumificados foram incluídos nos NM, visto que o seu número em ambos os grupos 

foi relativamente baixo e muito semelhante (10 no grupo SP e 11 no grupo CP) (Anexo 2). 

 

Tabela 5 - Nados totais, nados vivos e nados mortos das porcas em estudo (Médias ± DP, 

N=161). 

 
SP (N=81) CP (N=80) p 

Nados vivos 11,99 ± 2,81 12,98 ± 2,25 0,01 

Nados mortos 1,11 ± 1,28 1,11 ± 1,31 1 

Nados totais 13,10 ± 2,68 14,09 ± 2,33 0,01 

Legenda: SP – grupo sem Predil®; CP – grupo com Predil® 

 

O desempenho reprodutivo das porcas na segunda parição apresenta ainda grande 

variabilidade entre indivíduos (Saito, Sasaki, Hoshino & Koketsu, 2010). A partir do terceiro 

parto os valores de prolificidade tendem a aumentar até se verificar um ligeiro decréscimo da 

sexta parição em diante (Lucia, Dial & Marsh, 2000; Gourdine, Quesnel, Bidanel & 

Renaudeau, 2006). Neste contexto, foi feita uma análise dos dados relativamente à sua 

variação de acordo com diferentes paridades. (Tabela 6) 
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Tabela 6 - Nados totais, nados vivos e nados mortos de porcas com diferentes paridades 

(médias ±DP). 

  
Paridade 

 
2 (N=19) 3-4-5 (N=79) 6-7-8-9 (N=63) 

 SP 

(N=10) 

CP 

(N=9) 
p 

SP 

(N=41) 

CP 

(N=38) 
p 

SP 

(N=30) 

CP 

(N=33) 
p 

NV 10,80  
(± 2,83) 

11,89 
(±2,47) 

0,39 11,88 
(± 2,70) 

13,08 
(±2,28) 

0,04 12,53 
(±2,79) 

13,15 
(±2,06) 

0,32 

NM 1,30    
(± 1,10) 

1,11 
(±0,99) 

0,70 0,88   
(± 1,11) 

1,03 
(±1,20) 

0,57 1,37 
(±1,47) 

1,21 
(±1,49) 

0,67 

NT 12,10  
(± 2,74) 

13,00 
(±2,11) 

0,39 12,75 
(±2,67) 

14,11 
(±2,15) 

0,02 13,90 
(±2,47) 

14,36 
(±2,48) 

0,46 

Legenda: SP – Sem Predil®; CP – Com Predil®; NV – Nados Vivos; NM – Nados Mortos; NT – 

Nados Totais;  
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7 DISCUSSÃO 

 

Como foi referido anteriormente, este ensaio realizou-se numa exploração onde existem 

práticas de maneio adequadas, bem como uma cuidadosa limpeza e desinfeção das instalações 

e um controlo rigoroso da sanidade dos animais, nomeadamente rastreios de seguimento da 

Doença de Aujeszky. O efetivo reprodutor é vacinado contra Parvovirus e Escherichia coli, 

bem como para Pasteurella multocida e Bordetella bronchiseptica (agentes da Rinite 

Atrófica), Vírus de Aujeszky e Erysipelothrix rhusiopathiae (agente do Mal Rubro). O 

desempenho reprodutivo das porcas utilizadas neste ensaio (SP e CP) é reflexo de um bom 

maneio, estando de acordo com os valores referidos na literatura. Segundo Aherne e 

Kirkwood (2001), o efetivo reprodutor deve ter cerca de 45% de porcas cuja paridade esteja 

compreendida entre 3 e 6 para se obter uma produtividade ótima. Neste ensaio, essa 

proporção foi de aproximadamente 51%. Visto que as condições de temperatura, CC, 

alimentação, genética e alojamento foram semelhantes entre os dois grupos em estudo, o 

único fator de variabilidade entre os grupos foi a utilização ou não de PSS antes da IA. 

No que toca à taxa de gestação, apesar de ser superior no grupo CP (+1%), não existe 

diferença significativa (p>0,05) entre os grupos. A mesma melhoria foi registada em estudos 

anteriores com IAIC e PSS (Lyczyñski & Soczywko, 2000; Le Coz, 1996, Garcia Ruvalcaba 

et al., 1997, Srisuwan, 2001, citados por Garcia Ruvalcaba et al., 2009). No estudo de 

Dimitrov (2012), com IAPC e PSS verificou-se um aumento de 79,07% (SP) para 84,07% 

(CP), contudo a diferença também não foi estatisticamente significativa. De referir também 

que os valores da taxa de gestação obtidos nesse ensaio estão abaixo do desejável numa 

exploração suinícola. Uma possível explicação para uma diferença menor neste estudo será 

que o aumento da taxa de gestação em porcas tratadas com PSS poderá ser mais evidente num 

efetivo com desempenhos reprodutivos mais fracos, não se verificando a mesma tendência 

noutros com taxas de gestação acima do valor mínimo recomendado, como se verificou em 

ambos os grupos deste estudo. 

A taxa de parto foi ligeiramente inferior no grupo CP o que não está de acordo com os 

resultados obtidos em ensaio anteriores. Contudo os valores são muito próximos e a diferença 

não é significativa (p>0,05). Garcia Ruvalcaba et al. (2009) reportaram uma subida de 5% na 

taxa de parto após o uso de PSS. A explicação reside no facto de duas porcas do grupo CP não 

terem completado a gestação, uma delas abortou na última semana de gestação e outra morreu 

inesperadamente na maternidade. Estes acontecimentos poderiam ter ocorrido igualmente no 

grupo SP, visto que a distribuição das porcas nos dois grupos foi feita de forma equilibrada.  
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A utilização do PSS melhora o desempenho reprodutivo da porca, verificando-se um aumento 

no número de NT e NV no grupo CP (Tabela 5). As variações nas médias de NT entre os 

grupos SP e CP foi estatisticamente significativa (p<0,05). De acordo com os resultados 

obtidos, registou-se um aumento de 7,6% no número de NT nas porcas do grupo CP, 

correspondendo em média, a mais 0,99 leitões por porca/parto, o que multiplicado pelo 

número de partos/porca/ano (2,4) e pelo número de porcas que constituem o efetivo 

reprodutor (191) representa um acréscimo de aproximadamente 453 NT na produção anual da 

exploração.   

A utilização do PSS representaria então uma subida de 6005 NT/ano para 6458 NT/ano. 

Considerando uma taxa de mortalidade na maternidade de 15% (valor máximo aceitável), essa 

subida corresponde a um aumento de 385 leitões desmamados/ano. Este valor não está muito 

longe do número médio de leitões desmamados mensalmente na exploração (424) em porcas 

F1. No estudo de Dimitrov (2012), a utilização de PSS não resultou numa melhoria da 

prolificidade, verificando-se até uma descida ligeira de NT e NV no grupo teste (p>0,05). Nos 

estudos de Lyczyñski e Soczywko (2000) e Garcia Ruvalcaba et al. (2009), verificou-se um 

aumento de 0,77 (p<0,05) e 1,28 (p>0,05) no número de NV/porca/parto, respetivamente, nas 

reprodutoras do grupo teste (com Predil® MR-A®). 

Se se agrupar as porcas do ensaio por paridade, verifica-se a mesma tendência. Nas porcas 

entre a 3ª e 5ª parição há um aumento significativo dos NT e NV no grupo CP (p<0,05) 

parece que acontece o mesmo na 2ª parição (p>0,05) e entre a 6º e 9ª parições (p>0,05). A 

diferença nos NT também foi superior nas porcas de paridade 3-5 alocadas no grupo CP 

(+1,36 NT/porca). Nas porcas de paridade 2 essa diferença foi de 0,9 NT/porca e de 0,46 NT 

nas porcas de paridade superior a 5. De acordo com a literatura, o desempenho das porcas 

reprodutoras atinge um momento ótimo entre a 3ª e a 5ª parição, diminuindo ligeiramente a 

partir do 6º parto. Contudo, neste ensaio verificou-se que a prolificidade média foi superior 

em porcas com mais de 5 partos. Por outro lado, a melhoria do desempenho reprodutivo (em 

termos de NT e NV) não foi tão acentuado nestas últimas, o que sugere uma diminuição da 

resposta ao PSS. De salientar que a amostra de porcas com paridade 6-7-8-9 não é 

suficientemente grande para tornar os resultados significativos (p>0,05), pelo que os dados 

obtidos devem ser interpretados com precaução. Tal como referido na literatura, o 

desempenho reprodutivo das porcas com paridade 2 é ainda baixo, se compararmos com os 

outros escalões de paridade.  

Relativamente ao número de NV, verifica-se que é superior em 8,6% no grupo CP, o que 

significa em média mais 0,99 leitões vivos por porca/parto. Este resultado é bastante positivo 

e significa que o aumento de NT no grupo CP foi acompanhado por um aumento de NV e não 
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de NM. O número de NM por porca/parto foi semelhante em ambos os grupos (1,11), 

enquanto a taxa de mortalidade média ao parto situou-se nos 7,9% no grupo CP e no SP 

rondou os 8,5%. Apesar de não ser esperada, a semelhança no número de NM não deixa de 

ser positiva. O aumento da prolificidade acarreta maiores cuidados na maternidade durante os 

partos, porque quanto mais leitões nascem mais prolongados são os partos, logo mais NM são 

esperados. Contudo, apenas se verificou um desvio-padrão ligeiramente inferior no grupo SP. 

Sendo assim, o maneio na maternidade parece que foi adequado na medida em que se 

conseguiu responder a um aumento da prolificidade sem que isso significasse um aumento de 

NM. 

Tendo em conta os métodos do ensaio, três fatores devem ser considerados para explicar o 

aumento do número de NT e NV no grupo CP. Primeiro deve-se considerar a ação dos 

componentes existentes no PSS. Analisando a sua composição, destaca-se a função da 

hipotaurina. Esta, já referida em estudos anteriores, para além da sua capacidade antioxidante, 

induz o movimento dos espermatozoides (Donnelly et al., 2000). Desta forma, as células 

espermáticas chegam ao oviduto mais rapidamente e em maior número, aumentando o 

número de ovócitos fecundados. Este é o único composto do produto que poderá explicar os 

resultados obtidos na medida em que o PSS, contrariamente ao PS natural, não contém 

estrogénios nem as proteínas envolvidas em muitos dos fenómenos após a IA. Outras duas 

variáveis poderão influenciar esta melhoria nos resultados da prolificidade, sendo elas o 

volume total inseminado e a sua temperatura. Estes fatores deviam ter sido estudados neste 

ensaio, de forma a clarificar o efeito do PSS, através da infusão transcervical de 30 mL de 

diluidor comercial MR-A® (utilizado na exploração) a 37ºC, antes da IA, nas porcas do grupo 

SP. De facto, no grupo CP, para além da dose seminal (60 mL), foram introduzidos 30 mL de 

PSS, o que perfaz um volume total de 90 mL. No grupo SP esse volume foi mais reduzido, 

visto que apenas se inseminou com a dose seminal (60 mL). Na IAPC, ainda é pouco claro até 

que ponto o volume da dose seminal influencia o número de espermatozoides que alcançam o 

oviduto, visto que os estudos existentes apresentam resultados contraditórios. Segundo Alba 

Romero (2013) e Aleu (2015), um volume maior de sémen parece acelerar o transporte de 

espermatozoides do corpo uterino para a terminação dos cornos uterinos e pode assim reduzir 

a fagocitose dos espermatozoides, aumentando o número de células espermáticas viáveis no 

momento da fertilização no oviduto. Isto é particularmente importante quando a IA é feita 

muito antes da ovulação. Para Aleu (2015), o volume da dose importa e em geral poderíamos 

dizer que quanto maior for o volume, dentro de uma determinada ordem, melhores serão os 

resultados de fertilidade e prolificidade. Dubé, Beaulieu, Reys-Moreno, Guillemette & Bailey 

(2004) referem por outro lado que um excessivo grau de diluição durante a conservação (dose 



37 
 

com muito volume e poucos espermatozoides) prejudica a funcionalidade espermática e com 

isso a sua posterior fertilidade e prolificidade. Assim, o ideal será aumentar o volume durante 

o processo de IA, através da adição de um líquido que induza a motilidade espermática (Aleu, 

2015). O PSS enquadra-se nesta descrição, ao proporcionar um aumento de volume 

inseminado no útero da porca, bem como ao aumentar a motilidade espermática.  

No que toca ao fator temperatura, não existe consenso relativamente às vantagens da 

utilização de sémen aquecido (37ºC). A maioria dos autores considera que a aplicação de 

sémen a 18ºC no útero da porca não interfere com a fertilidade nem com a prolificidade. 

Contudo, tendo em conta a anatomia do trato reprodutivo e o efeito da variação da 

temperatura no sémen conservado é possível fazer uma inferência ponderada relativamente a 

este assunto. A infusão de Predil® MR-A® bem como da dose seminal, ambos à temperatura 

de 37ºC, é certamente vantajosa. Com a utilização do PSS a introdução da sonda ao longo do 

cérvix torna-se mais fácil e a IA é precedida por um estímulo certamente relaxante e indutor 

da motilidade uterina. Seguidamente, a infusão da dose seminal processa-se mais 

rapidamente, reduzindo-se a duração de cada IA. 

Estes aspetos abrem portas a novas investigações, nomeadamente, avaliar se a infusão uterina 

de 30 mL de diluidor comercial MR-A® num grupo controlo e de 30 mL de PSS num grupo 

teste, a 37ºC, produzem diferentes resultados no desempenho reprodutivo das porcas dos dois 

grupos, isto porque, relativamente à composição, o diluidor MR-A® pouco difere do Predil® 

MR-A®. Contrariamente ao PSS, o diluidor MR-A® contém antibióticos, no entanto, não 

contém hipotaurina na sua composição. Ambos têm substratos energéticos para os 

espermatozoides bem como substâncias responsáveis pela manutenção osmótica do sémen.  

As questões que surgem relativamente aos fatores volume e temperatura exigem respostas, de 

forma a clarificar até que ponto o produto Predil® MR-A® explica os resultados obtidos. 

Apesar disso, os resultados deste ensaio são positivos ao mostrarem que a utilização do PSS 

melhora substancialmente o desempenho reprodutivo das porcas.  

A utilização deste produto é mais uma ferramenta para a obtenção de bons resultados 

reprodutivos, contudo, deve ser precedida por boas práticas de maneio e de controlo sanitário 

na exploração. Como já foi referido, um aumento de prolificidade acarreta um aumento de 

leitões potencialmente mais fracos. Para além disto, pode-se atingir uma situação em que há 

mais leitões nascidos vivos que mamas disponíveis. De nada vale tentar aumentar a 

prolificidade de um efetivo se depois não existe um maneio adequado na maternidade 

(homogeneização das ninhadas por adoção de leitões excedentários, desmames parciais; mães 

adotivas; correta limpeza e desinfeção das instalações) que consiga responder de forma 

adequada ao acréscimo de leitões. Portanto, para que um aumento de prolificidade se 
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materialize num aumento de leitões desmamados/porca há que também diminuir/controlar as 

causas de morte de leitões na maternidade. 
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8 CONCLUSÕES 

 

Este estudo permitiu concluir que a infusão uterina de 30 mL do PSS Predil® MR-A®, 

imediatamente antes da IAPC, em porcas multíparas resultou: 

a) No aumento (p<0,05) de 7,6% e 8,6% do número de NT e NV por porca, respetivamente.   

b) Na manutenção das taxas de gestação e de partos. 

É contudo necessário esclarecer se estes efeitos foram devidos ao produto em si ou apenas ao 

aumento do volume total inseminado e da sua temperatura, promovendo a realização de 

outros ensaios que permitam obter respostas a estas questões. Esses estudos deverão comparar 

o desempenho reprodutivo de dois grupos de porcas, sendo que no grupo controlo é feita a 

infusão uterina, antes da IA, de diluidor comercial MR-A® e no grupo teste de Predil® MR-

A®. 

 

  



40 
 

9 BIBLIOGRAFIA 

 

Ahorne, F., Kirkwood, R. (2001). The Pig Site. Acedido em Mai. 15, 2015, disponível em: 

http://www.thepigsite.com/articles/304/factors-affecting-litter-size/ 

 

Alba Romero, C. (2013). La inseminación intrauterina en cerdos: beneficios y riesgos. 

AVANCES, 10 (101), 17-24. 

 

Aleu, J.R. (2015). 3stres3.com: la página del cerdo. Acedido em Mai. 28. 7, 2015, disponível 

em: https://www.pig333.com/what_the_experts_say/swine-ai-which-technique-to-use-

and-how-many-sperm-per-dose_8498/ 

 

Althouse, G. (2007) Artificial insemination in swine: boar stud management. In R.S. 

Youngquist & W.R. Threlfall (Eds.) Current Therepay in Large Animal 

Theriogionology. (2nd ed.). (pp 731-738). Philadelphia, PA, USA: Saunders Elsevier. 

 

Anderson, L.L. (2000). Pigs. In B. Hafez & E.S.E. Hafez (Eds.). Reproduction in farm 

animals. (7th ed.) (pp. 182-191). Philadelphia, PA, USA: Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 

Badia, E. (2003). Estudi estructural, eltraestructural i histoquímic de les glàndules sexuals 

sccessòries del mascle reproductor Porcí. Doctoral Thesis. Girona: Universitat de 

Girona. 

 

Baker, R.D., Degen, A.A. (1972). Transport of live and dead boar spermatozoa within the 

reproductive tract of gilts. J Reprod Fertil, 28, 369–377. 

 

Belstra, B.A. (2002). Review: intrauterine (transcervical) and fixed-times artificial 

insemination in swine. Ann Swine Report, 25(2). Raleigh, NC: North Carolina State 

University. 

 

Bennemann, P.E., Koller, F.L., Bernardi, M.L., Wentz, I., Bortolozzo, F.P. (2007). 

Desempenho reprodutivo de fêmeas suínas submetidas à inseminação artificial intra-

uterina ou à tradicional. Ciência Rural, 37(6), 1735-1739. 

 

Bonet, S., Garcia E., Sepúlveda, L. (2013). The boar reproductive system. In S. Bonet et al. 

(Eds.) Boar reproduction. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

 

Briz, M. D., Fàbrega, A. (2013). The boar spermatozoon. In S. Bonet et al. (Eds.) Boar 

Reproduction. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

 

Centurion F., Vazquez, J.M., Calvete, J.J., Roca, J., Sanz, L., Parrilla, I., Garcia, E.M., 

Martinez, E.A. (2003). Influence of porcine spermadhesins on the susceptibility of 

boar spermatozoa to high dilution. Biol Reprod, 69(2), 640–646. 

 

Claus, R. (1990). Physiological role of seminal components in the reproductive tract of the 

female pig. J Reprod Fertil Suppl, 40, 117-131. 

 

Corner, G., W. (1921). Cyclic changes in the ovaries and uterus of swine, and their relations 

to the mechanism of implantation. Contrib. to Embryol. Carnegie Inst., 64, 117-146. 
 

http://www.thepigsite.com/articles/304/factors-affecting-litter-size/


41 
 

Costa, E.P., Costa, A.H.A., Macedo, G.G., Pereira, E.C.M. (2011). Artificial insemination in 

swine. In M. Manafi (Ed.) Artificial insemination in farm animals. Vienna: InTech. 

Acedido em Dez 15, 2014, from InTech website: 

http://www.intechopen.com/books/artificial-insemination-in-farm-animals/artificial 

insemination-in-swine. 

 

Dallanora, D., Mezalira, A., Katzer, L.H., Bernardi, M.L., Bortolozzo, F.P., Wentz, I. (2004). 

Desempenho reprodutivo de fêmeas suínas inseminadas pela técnica intrauterina ou 

tradicional. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 39(8), 815-819. 

 

Dimitrov, S. (2012). Postcervical artificial insemination of sows in combination with 

synthetic seminal plasma (Predil MR-A®). Contemporary Agriculture, 61(3-4), 169-

174. 

 

Donnelly, E.T., McClure, N., Lewis, S.E.M. (2000). Glutathione and hypotaurine in vitro: 

effects on human sperm motility, DNA integrity and production of reactive oxygen 

species. Mutagenesis, 15(1), 61-68. 

 

Dubé, C., Beaulieu, M., Reys-Moreno, C., Guillemette, C., Bailey, J.L. (2004). Boar sperm 

storage capacity of BTS and Androhep Plus: viability, motility, capacitation, and 

thyrosine phosphorylation. Theriogenology, 72, 874-886. 

 

Edström, K. (2009). The porcine cervix: morphological changes and infiltration of immune 

cells during oestrus and dioestrus in the sow. Uppsala: Swedish University of 

Agricultural Sciences. 

 

Einarsson, S., Viring, S., Lindell, J.O. (1975). The effect of prostaglandin F2 alpha and 

oxytocin on porcine myometrium in vitro. Zuchthygiene, 10, 135–9. 

 

Feitsma, R. (2009). Artificial insemination in pigs, research and developments in The 

Netherlands, a review. Acta Scientiae Veterinariae, 37(1), 61-71. 

 

Frunză, I., Cernescu, H., Korodi, G. (2008) Physical and chemical parameters of boar sperm. 

Lucrări Științifice Medicină Veterinară, 41. Timișoara, Romania: Faculty of 

Veterinary Medicine. 

 

Garcia Ruvalcaba, J.A, Pallás Alonso, R., Hernández-Gil, R., Dimitrov, S. (2009). The use of 

synthetic seminal plasma (Predil MR-A) as a method to facilitate procedures with 

cervical and post-cervical artificial insemination of sows. Trakia Journal of Science, 

1(1). 

 

Garner, D.L., Hafez, E.S.E. (1996). Espermatozoides y plasma seminal. In: E.S.E. Hafez (Ed.) 

Reproducción e Inseminación Artificial en Animales. (6th ed.). México, D.F. México: 

McGraw-Hill Interamericana. 

 

Gourdine, J.L., Quesnel, H., Bidanel, J.P., Renaudeau, D. (2006). Effect of season, parity and 

lactation on reproductive performance of sows in a tropical humid climate. Asian-Aust. 

J. Anim. Sci, 19(8), 1111 – 1119. 

 

Hollandbeck, R., Foley, C. M. (1964). Reproductive organs of boar and sow. Historical 

Documents of the Purdue Cooperative Extension Service, 101. Acedido em Mai, 2015. 

Disponível em: http://docs.lib.purdue.edu/agext/101 

http://www.intechopen.com/books/artificial-insemination-in-farm-animals/artificial%20insemination-in-swine
http://www.intechopen.com/books/artificial-insemination-in-farm-animals/artificial%20insemination-in-swine
http://docs.lib.purdue.edu/agext/101


42 
 

Lyczyñski, A., Soczywko, T. (2000) The effect of Predil-MRA synthetic seminal plasma used 

to inseminate sows and gilts on their reproductive efficiency. Biuletyn Naukowy, 7, 

151-156 

 

Jones, R.L., Kelly, R.W., Critchley, H.O. (1997). Chemokine and cyclooxygenase-2 

expression in human endometrium coincides with leukocyte accumulation. Human 

Reproduction, 12, 1300–1306. 

 

Junqueira, L.C., Carneiro, J. (2004). Histologia Básica. (10th ed.). Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 

 

Kaeoket, K., Persson, E., Dalin, A.M. (2001) The sow endometrium at different stages of the 

oestrous cycle: studies on morphological changes and infiltration by cells of the 

immune system. Anim Reprod Sci, 6, 95–114. 

 

Kalic, M., Kamp, G., Lauterwein, J. (1997). Nuclear magnetic resonance studies of boar 

seminal plasma. Problems encountered in the identification of small molecules: 

hypotaurine and carnitine. NMR Biomed, 10(7), 341-347. 

 

Kubus (2011). Inseminación artificial porcina (3a ed.). Madrid: Mainzer Producción Gráfica 

 

Langendijk, P., Bouwman, E.G., Soede, N.M., Taverne, M.A.M., Kemp, B. (2002). 

Myometrial activity around estrus in sows: spontaneous activity and effects of 

estrogens, cloprostenol, seminal plasma and clenbuterol. Theriogenology, 57, 63-77. 

 

Langendijk, P., Bouwman, E.G., Schams, D., Soede, N.M., Kemp, B. (2003). Effects of 

different sexual stimuli on oxytocin release, uterine activity and receptive behaviour in 

oestrus sows. Theriogenology, 59, 49-61. 

 

Langendijk, P., Soede, N.M., Kemp, B. (2005). Uterine activity, sperm transport, and the role 

of boar stimuli around insemination in sows. Theriogenology, 63, 500-513. 

 

Le Coz, P. (2006). 3stres3.com: la página del cerdo. Acedido em Abr. 7, 2015, disponível 

em: https://www.3tres3.com/inseminacion_artificial/anatomia-y-fisiologia-del 

verraco_4025/ 

 

Li, J.C., Yamaguchi, S., Funahashi, H. (2012). Boar seminal plasma or hen’s egg yolk 

decrease the in vitro chemotactic and phagocytotic activities of neutrophils when co-

incubated with boar or bull sperm. Theriogenology, 77, 73–80. 

 

Lucia Jr., T., Dial, G., Marsh, W. E. (2000) Lifetime reproductive performance in female pigs 

having distinct reasons for removal. Livestock Production Science, 63, 213–222. 

 

Maes, D., Nauwynck, H., Rijsselaere, T., Mateusen, B., Vyt, P.H., de Kruif, A., Van Soom, 

A. (2008). AI transmitted diseases in swine: an overview. Theriogenology, 70, 1337-

1345. 

 

Mann, T. (1975). Biochemistry of semen. In: R.O. Greep & E.B. Astwood (Eds.) Handbook 

of physiology. Washington: American Physiology Society. 

 

Marques, N. Vieira, R.P. (2002). Inseminação artificial suína. Coleção Veterinária XXI, nº 6. 

Lisboa: Publicações Ciência e Vida Lda. 

https://www.3tres3.com/inseminacion_artificial/anatomia-y-fisiologia-del%20verraco_4025/
https://www.3tres3.com/inseminacion_artificial/anatomia-y-fisiologia-del%20verraco_4025/


43 
 

Maxwell, W.M., de Graaf, S.P., Ghaoui, Rel-H., Evans, G. (2007). Seminal plasma effects on 

sperm handling and female fertility. Soc Reprod Fertil Suppl, 64, 13–38. 

 

Medrano A., García-Gil, N., Ramió, L., Rivera, M.M., Fernández-Novell, J.M., Ramírez, A., 

Peña, A., Briz, M.D., Pinart, E., Concha, I.I., Bonet, S., Rigau, T, Rodríguez-Gil, J.E. 

(2006). Hexose specificity of hexokinase and ADP-dependence of pyruvate kinase 

play important roles in the control of monosaccharide utilization in freshly diluted 

boar spermatozoa. Mol Reprod Dev, 73, 1179–1199. 

 

Merck (2015). Breeding Management in Pigs. In The Merck Veterinary Manual. Acedido em 

Mai 11, 2015. Disponível em: 

http://www.merckvetmanual.com/mvm/management_and_nutrition/management_of_r

eproduction_pigs/breeding_management_in_pigs.html 

 

Michael, C.A., Schofield, B.M. (1969). The influence of the ovarian hormones on the 

actomyosin content and the development of tension in uterine muscle. J Endocrinol, 

44, 501–551. 

 

Monteiro, J. (2013). Assistência aos partos em porcas. Revista da Sociedade Científica de 

Suinicultura, 13, 30-33. 

 

Moura, A.A., Chapman, D.A., Koc, H., Killian, G.J. (2006). Proteins of the cauda epididymal 

fluid associated with fertility of mature dairy bulls. J Androl, 27(4), 534–54. 

 

O’Leary, S., Jasper, M.J., Warnes, G.M., Armstrong, D.T., Robertson, S.A. (2004). Seminal 

plasma regulates endometrial cytokine expression, leukocyte recruitment and embryo 

development in the pig. Reproduction, 128, 237-247. 

 

O’Leary, S., Jasper, M.J., Robertson, S.A., Armostrong, D.T. (2006). Seminal plasma 

regulates ovarian progesterone, leukocyte recruitment and follicular responses in pig. 

Reproduction, 132, 147-158. 

 

Pallás, R.T., Fernández, G., Hernández-Gil, R., Martín, S., Rodríguez, F.J., Martínez, P., 

García Ruvalcaba, J.A. (2014). Use of synthetic seminal plasma, Predil® MR-A®, by 

two-phase insemination technique in Iberian sows. Proceedings of the 23rd 

International Pig Veterinary Society (IPVS) Congress. Cancun, Quintana Roo, 

Mexico, June 8 – 11, p. 189. 

 

Peña, F.L., Saravia, F., Núñez-Martínez, I., Tapia, J.A., Johanisson, A., Wallgren, M., 

Rodríguez-Martínez, H. (2006). Do different portions of the boar ejaculate vary in 

their ability to sustain cryopreservation? Anim Reprod Sci, 93, 101–113. 

 

Ptaszynska, M. (2007). Reproducción Porcina. In M. Ptaszynska, Compendium de 

Reproducción Animal. (9th Ed.) (pp. 171-200). Montevideo: Intervet International. 

 

Ramirez Ovalle, F. (2002). Aplicación de semen muerto y del plasma seminal sintético en el 

estro anterior a la primera inseminación en nulíparas para evaluar su respuesta 

reproductiva. Doctoral Thesis. Santiago, Chile: Universidad Mayor, Escuela Medicina 

Veterinaria. 

 

Robertson, S.A. (2005). Seminal plasma and male factor signalling in the female reproductive 

tract. Cell Tissue Res, 322, 43–52. 

http://www.merckvetmanual.com/mvm/management_and_nutrition/management_of_reproduction_pigs/breeding_management_in_pigs.html
http://www.merckvetmanual.com/mvm/management_and_nutrition/management_of_reproduction_pigs/breeding_management_in_pigs.html


44 
 

Robertson, S.A. (2007). Seminal fluid signaling in the female reproductive tract: lessons from 

rodents and pigs. J Anim Sci, 8, 36–44. 

 

Roca, J., Vaszques, J.M., Gil, M.A., Cuello, C., Parrilla, I., Martinez, E.A. (2006). Challenges 

in pig artificial insemination. Reproduction in Domestic Animals, 41(2), 43-53. 

 

Safranski, T. J., Cox, M.N. (2007). Clinical reproductive physiology and endocrinology of 

sows: mating management. In R.S. Youngquist & W.R. Threlfall (Eds.) Current 

Therepay in Large Animal Theriogionology. (2nd ed.). (pp 738-749). Philadelphia, PA, 

USA: Saunders Elsevier. 

 

Saito, H., Sasaki, Y., Hoshino, Y., Koketsu, Y. (2010). The occurrence of decreased numbers 

of pigs born alive in parity 2 sows does not negatively affect herd productivity in 

Japan. Livestock Science, 128, 189-192. 

 

Sancho, L., Vilagran, I. (2013). The boar ejaculate: sperm function and seminal plasma 

analyses. In S. Bonet et al. (Eds.) Boar Reproduction. Berlin: Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg. 

 

Schuberth, H.J., Taylor, U., Zerbe, H., Waberski, D., Hunter, R., Rath, D. (2008). 

Immunological responses to semen in the female genital tract. Theriogenology, 70, 

1174–1181. 

 

Soede N.M., Wetzels, C.C.H., Zondag, W., de Koning, M.A.I., Kemp, B. (1995). Effects of 

time of insemination relative to ovulation, as determined by ultrasonography, on 

fertilization rate and accessory sperm count in sows. Journal of Reproduction and 

Fertility, 104, 99-106. 

 

Stroband, H.W.J., Taverne, N., Langenfeld, K., Barends, P.M.G. (1986). The ultrastructure of 

the uterine epithelium of the pig during the estrous cycle and early pregnancy. Cell 

Tissue Res, 246, 81–89. 

 

Taylor, U., Rath, D., Zerbe, H., Schuberth, H.J. (2008). Interaction of intact porcine 

spermatozoa with epithelial cells and neutrophilic granulocytes during uterine passage. 

Reprod Domest Anim, 43, 166–175. 

 

The Ebert Group (2013). Guide for counting algae/spores with a counting chamber. Acedido 

em Abr. 20, 2015, disponível em: http://evolution.unibas.ch/ebert/lab/counting.htm 

 

Troedsson, M.H., Desvousges, A., Alghamdi, A.S., Dahms, B., Dow, C.A., Hayna, J., 

Valesco, R., Collahan, P.T., Macpherson, M.L., Pozor, M., Buhi, W.C. (2005). 

Components in seminal plasma regulating sperm transport and elimination. Anim 

Reprod Sci, 89, 171–186. 

 

Vazquez, J.M., Roca, J., Gil, M.A., Cuello, C., Parrilla, I., Vazquez, J.L., Martínez, E.A. 

(2008). New developments in low-dose insemination technology. Theriogenology, 

70(8), 1216-1224. 

 

Waberski, D., Weitze, K.F., Gleumes, T., Schwarz, M., Willmen, T., Petzoldt, R. (1994). 

Effect of time of insemination relative to ovulation on fertility with liquid and frozen 

boar semen. Theriogenology, 42, 831-840. 

 



45 
 

Waberski, D., Südhoff, H., Hahn, T., Jungblut, P.W., Kallweit, E., Calvete, J.J., Ensslin, M., 

Hoppen, H-O., Wintergalen, N., Weitze K.F., Töpfer-Petersen, E. (1995). Advanced 

ovulation in gilts by the intrauterine application of a low molecular mass pronase-

sensitive fraction of boar seminal plasma. Journal of Reproduction and Fertility, 105, 

247-252. 

 

Weitze, K.F., Wagner-Rietschel, H., Waberski, D., Richter, L., Krieter, J. (1994). The onset of 

heat after weaning, heat duration, and ovulation as major factors in AI timing in sows. 

Reproduction in Domestic Animals, 29, 433-443. 

 

Whittemore, C., Kyriazakis, I. (2006). Whittemore’s Science and Practice of Pig Production. 

(3rd ed.). Oxford: Blakwell Publishing Ltd. 

 

Wysocki, P., Strzezek, J. (2000). Molecular forms of acid phosphatase of boar seminal 

plasma. Animal Science Papers and Reports, 18, 99–106. 

 

Yeste M., Castillo-Martín, M. (2013). Boar spermatozoa within uterine environment. In S. 

Bonet et al. (Eds.) Boar Reproduction. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
 

  



46 
 

ANEXO 1 - Classificação do tipo de movimentos dos espermatozoides de varrasco 

(adaptado de Kubus, 2011) 

 

 

Legenda: 1 – Espermatozoides sem movimento; 2 – Espermatozoides com movimento pobre, as 

cabeças estão fixas, apenas movendo-se as caudas, podendo girar sobre si mesmos; 3 – Movimentos 

em círculos e alguns progressivos; 4 – Movimentos progressivos e rápidos; 5 – Movimentos 

progressivos e muito rápidos. 
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ANEXO 2 – Registo de porcas 

 

Lote nº porca Paridade Data IA DG Grupo NV NM Mumif. NT 

1 

1331 8 22/09/2014 P GSP 4 6 0 10 

1593 4 22/09/2014 P GSP 14 1 0 15 

1742 1 22/09/2014 P GSP 16 0 0 16 

1680 2 22/09/2014 P GSP 13 1 0 14 

1461 6 22/09/2014 P GSP 13 1 1 15 

1747 1 22/09/2014 P GSP 14 2 0 16 

1594 4 22/09/2014 P GCP 16 1 0 17 

1721 2 22/09/2014 P GCP 15 0 0 15 

1464 6 22/09/2014 P GCP 17 2 0 19 

1771 1 22/09/2014 P GCP 7 3 0 10 

1699 2 22/09/2014 P GCP 11 4 0 15 

1675 2 23/09/2014 P GSP 17 1 0 18 

1679 2 23/09/2014 P GSP 14 1 0 15 

1765 1 23/09/2014 P GCP 17 1 0 18 

1724 2 23/09/2014 P GCP 10 1 0 11 

1714 2 24/09/2014 P GSP 12 3 1 16 

1702 2 24/09/2014 P GCP 14 0 0 14 

2 

1764 1 30/09/2014 P GSP 10 1 0 11 

1536 5 30/09/2014 P GSP 13 0 0 13 

1704 2 30/09/2014 P GSP 14 2 0 16 

1768 2 30/09/2014 P GSP 9 1 0 10 

1701 2 30/09/2014 N GCP n/a n/a n/a n/a 

1720 2 30/09/2014 P GCP 6 1 0 7 

1709 2 30/09/2014 P GCP 14 1 0 15 

1773 1 30/09/2014 N GCP n/a n/a n/a n/a 

1688 2 01/10/2014 P GCP 15 1 0 16 

3 

1725 2 06/10/2014 P GSP 15 0 0 15 

1507 5 06/10/2014 P GSP 18 0 0 18 

1330 8 06/10/2014 P GSP 12 2 1 15 

1595 4 06/10/2014 P GCP 9 6 0 15 

1597 4 06/10/2014 P GCP 16 1 1 17 

1598 4 06/10/2014 P GCP 13 1 0 14 

1700 2 07/10/2014 P GSP 13 1 0 14 

1685 2 07/10/2014 N GSP n/a n/a n/a n/a 

1539 5 07/10/2014 P GCP 12 1 0 13 

1483 6 07/10/2014 P GCP 16 0 0 16 

Legenda: DG – diagnóstico de gestação; P – positivo; N – negativo; GCP – grupo com Predil®;      

GSP – grupo sem Predil®; Mumif. – fetos mumificados; Paridade – no dia da IA. 
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ANEXO 2 (continuação) – Registo de porcas 

 

Lote nº porca Paridade Data IA DG Grupo NV NM Mumif. NT 

4 

1523 5 13/10/2014 P GSP 15 3 1 19 

1727 2 13/10/2014 P GSP 11 0 0 11 

1487 6 13/10/2014 P GSP 9 2 0 11 

1660 2 13/10/2014 P GSP 11 0 0 11 

1712 2 13/10/2014 P GSP 7 1 0 8 

1414 7 13/10/2014 P GCP 10 3 0 13 

1515 5 13/10/2014 P GCP 16 3 0 19 

1728 2 13/10/2014 P GCP 12 0 0 12 

1486 6 13/10/2014 P GCP 12 4 2 18 

1729 2 13/10/2014 P GCP 12 0 0 12 

1716 2 13/10/2014 P GCP 13 0 1 14 

1776 1 14/10/2014 P GSP 8 0 0 8 

1732 3 14/10/2014 P GSP 11 0 0 11 

1693 2 14/10/2014 N GCP n/a n/a n/a n/a 

5 

1734 3 20/10/2014 P GSP 16 0 0 16 

1730 3 20/10/2014 P GSP 12 0 0 12 

1666 3 20/10/2014 P GSP 13 1 2 16 

1756 2 20/10/2014 P GSP 15 1 0 16 

1760 2 20/10/2014 P GSP 11 0 0 11 

1751 1 20/10/2014 P GSP 7 1 0 8 

1682 3 20/10/2014 N GCP n/a n/a n/a n/a 

1715 3 20/10/2014 P GCP 15 0 0 15 

1606 5 20/10/2014 P GCP 13 0 0 13 

1631 3 20/10/2014 P GCP 15 0 0 15 

6 

1612 4 27/10/2014 P GSP 14 1 0 15 

1779 1 27/10/2014 P GSP 11 1 0 12 

1359 8 27/10/2014 P GSP 16 1 0 17 

1780 1 27/10/2014 P GCP 12 1 1 14 

1737 2 27/10/2014 P GCP 14 2 0 16 

1733 2 28/10/2014 P GCP 16 0 0 16 

1772 1 28/10/2014 P GCP 10 2 0 12 

1736 2 28/10/2014 P GSP 9 0 0 9 

7 

1782 1 03/11/2014 P GSP 7 3 0 10 

1784 1 03/11/2014 N GSP n/a n/a n/a n/a 

1547 5 03/11/2014 P GSP 16 0 1 17 

1650 3 03/11/2014 P GSP 17 0 0 17 

1651 3 03/11/2014 P GCP 14 0 0 14 

1470 6 03/11/2015 P GCP 16 0 0 16 

1781 1 03/11/2014 P GCP 12 0 0 12 

1549 5 03/11/2014 P GCP 13 0 0 13 

Legenda: DG – diagnóstico de gestação; P – positivo; N – negativo; GCP – grupo com Predil®;      

GSP – grupo sem Predil®; Mumif. – fetos mumificados; Paridade – no dia da IA.  
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ANEXO 2 (continuação) – Registo de porcas  

 

Lote nº porca Paridade Data IA DG Grupo NV NM Mumif. NT 

8 

1551 5 10/11/2014 P GSP 12 3 0 15 

1373 8 10/11/2014 P GSP 11 1 0 12 

1605 4 10/11/2014 P GSP 8 0 0 8 

1444 7 10/11/2014 P GSP 15 1 0 16 

1591 4 10/11/2014 P GCP 17 0 1 18 

1442 7 10/11/2014 P GCP 15 0 0 15 

1735 2 10/11/2014 P GCP 16 1 0 17 

1656 3 10/11/2014 P GCP 13 1 0 14 

1785 1 10/11/2014 P GCP 12 0 0 12 

1777 1 10/11/2014 P GCP 12 1 0 13 

1738 2 11/11/2014 P GSP 14 0 0 14 

9 

1484 7 17/11/2014 P GSP 15 0 0 15 

1743 3 17/11/2014 P GSP 13 1 1 15 

1615 5 17/11/2014 P GSP 12 2 0 14 

1659 4 17/11/2014 P GSP 11 3 0 14 

1376 8 17/11/2014 P GCP 17 1 0 18 

1646 4 17/11/2014 P GCP 15 0 0 15 

1494 7 17/11/2014 P GCP 16 0 1 17 

1603 5 17/11/2014 P GCP 13 1 0 14 

1788 2 17/11/2014 P GCP 12 0 0 12 

1489 6 17/11/2014 P GCP 12 1 0 13 

1787 2 18/11/2014 P GSP 7 2 0 9 

10 

1621 5 24/11/2014 P GSP 15 2 0 17 

1708 2 24/11/2014 P GSP 6 4 0 10 

1661 3 24/11/2014 P GSP 10 2 0 12 

1497 6 24/11/2014 N GSP n/a n/a n/a n/a 

1744 2 25/11/2014 P GSP 12 0 0 12 

1766 1 24/11/2014 P GSP 11 2 0 13 

1498 6 24/11/2014 P GCP 10 3 0 13 

1620 4 24/11/2014 P GCP 10 1 0 11 

1662 3 24/11/2014 P GCP morreu antes do parto n/a 

1783 1 25/11/2014 P GCP 13 0 1 14 

1789 1 25/11/2014 N GCP n/a n/a n/a n/a 

Legenda: DG – diagnóstico de gestação; P – positivo; N – negativo; GCP – grupo com Predil®;      

GSP – grupo sem Predil®; Mumif. – fetos mumificados; Paridade – no dia da IA. 
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ANEXO 2 (continuação) – Registo de porcas 

 

Lote nº porca Paridade Data IA DG Grupo NV NM Mumif. NT 

11 

1446 7 01/12/2014 N GSP n/a n/a n/a n/a 

1511 6 01/12/2014 P GSP 12 2 0 14 

1663 3 01/12/2014 P GSP 8 0 0 8 

1739 2 01/12/2014 N GSP n/a n/a n/a n/a 

1790 1 01/12/2014 P GSP 10 2 1 13 

1436 7 02/12/2014 P GSP 14 0 0 14 

1647 3 01/12/2014 P GSP 10 1 0 11 

1451 7 01/12/2014 P GCP 15 0 0 15 

1471 6 01/12/2014 P GCP 11 0 0 11 

1509 6 01/12/2014 P GCP 13 0 0 13 

1510 6 01/12/2014 P GCP 13 1 1 15 

1624 4 01/12/2014 P GCP 11 1 0 12 

1658 3 01/12/2014 P GCP 14 0 0 14 

1748 2 02/12/2014 P GCP 11 0 0 11 

12 

1379 8 08/12/2014 P GSP 13 0 0 13 

1493 6 08/12/2014 P GSP 13 0 0 13 

1578 5 08/12/2014 N GSP n/a n/a n/a n/a 

1655 3 08/12/2014 P GSP 13 0 0 13 

1349 8 08/12/2014 P GCP 10 1 0 11 

1495 6 08/12/2014 P GCP 14 0 0 14 

1496 6 08/12/2014 P GCP 15 0 0 15 

1648 3 08/12/2014 P GCP 12 1 0 13 

1571 5 09/12/2014 P GCP 10 2 0 12 

13 

1512 6 15/12/2014 P GSP 14 0 0 14 

1574 5 15/12/2014 P GSP 8 2 0 10 

1580 5 16/12/2014 P GSP 11 0 0 11 

1630 4 15/12/2014 P GSP 13 0 0 13 

1707 2 15/12/2014 P GSP 11 0 0 11 

1750 2 16/12/2014 P GSP 9 1 0 10 

1367 8 15/12/2014 P GCP 14 0 0 14 

1514 6 15/12/2014 P GCP 14 2 1 17 

1557 5 15/12/2014 P GCP 11 0 0 11 

1567 5 15/12/2014 P GCP 12 0 0 12 

1740 2 15/12/2014 P GCP 13 0 0 13 

1749 2 16/12/2014 P GCP 10 2 0 12 

1654 2 16/12/2014 P GCP 14 0 0 14 

Legenda: DG – diagnóstico de gestação; P – positivo; N – negativo; GCP – grupo com Predil®;      

GSP – grupo sem Predil®; Mumif. – fetos mumificados; Paridade – no dia da IA. 
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ANEXO 2 (continuação) – Registo de porcas 

 

Lote nº porca Paridade Data IA DG Grupo NV NM Mumif. NT 

14 

1565 5 22/12/2014 P GCP 15 1 0 16 

1568 5 22/12/2014 P GCP 15 1 0 16 

1653 3 22/12/2014 P GCP 13 1 0 14 

1638 4 22/12/2014 P GCP 15 0 0 15 

1516 6 22/12/2014 P GSP 14 0 0 14 

1667 3 22/12/2014 P GSP 10 1 0 11 

1443 7 22/12/2014 P GSP 10 3 0 13 

1575 5 22/12/2014 P GSP 14 1 1 16 

15 

1581 5 29/12/2014 P GSP 13 1 0 14 

1731 2 29/12/2014 P GSP 13 0 0 13 

1657 3 29/12/2014 P GSP 14 0 0 14 

1524 6 29/12/2014 P GSP 14 0 0 14 

1573 5 30/12/2014 P GSP 8 0 0 8 

1757 2 29/12/2014 P GCP 12 1 0 13 

1618 4 29/12/2014 P GCP 11 3 0 14 

1519 6 29/12/2014 P GCP 13 1 0 14 

1668 3 30/12/2014 P GCP abortou n/a 

16 

1435 7 05/01/2015 P GCP 12 2 0 14 

1608 4 05/01/2015 P GCP 14 0 1 15 

1602 4 06/01/2015 P GCP 15 2 0 17 

1504 6 06/01/2015 P GCP 12 0 0 12 

1791 1 06/01/2015 P GCP 12 0 0 12 

1576 5 06/01/2015 P GCP 12 3 0 15 

1792 1 05/01/2015 P GSP 14 0 0 14 

1525 6 05/01/2015 P GSP 11 3 0 14 

1617 4 06/01/2015 P GSP 11 2 0 13 

1628 4 06/01/2015 P GSP 10 0 0 10 

1431 7 06/01/2015 P GSP 11 0 0 11 

1664 3 06/01/2015 P GSP 16 0 0 16 

Legenda: DG – diagnóstico de gestação; P – positivo; N – negativo; GCP – grupo com Predil®;      

GSP – grupo sem Predil®; Mumif. – fetos mumificados; Paridade – no dia da IA. 

 


