
 
 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
 
 

 

 

 

Avaliação dos resultados reprodutivos de uma exploração de 

suínos. Efeitos das metodologias de inseminação artificial, da 

época do ano e da idade das porcas - resultados preliminares 

 

 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Zootécnica 

 

 

 

Carmen Zita Taborda Baltazar 

 

 

 

 

  

 

 

Vila Real, 2012 





UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
 
 

 

 

 

Avaliação dos resultados reprodutivos de uma exploração de 

suínos. Efeitos das metodologias de inseminação artificial, da 

época do ano e da idade das porcas - resultados preliminares 

 

 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Zootécnica 

 

 

 

Carmen Zita Taborda Baltazar 

 

 

 

Constituição do Júri 

Prof. Doutor Severiano Silva 

Prof. Doutor Jorge Belarmino Oliveira 

Prof. Doutor José Júlio Martins 

Prof. Doutor José Carlos Almeida 

Prof. Doutor Divanildo Outor Monteiro 

Orientador 

Prof. Doutor Divanildo Outor Monteiro 

 

Co-Orientador 

Prof. Doutor José Carlos Almeida

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2012 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação submetida por Carmen Zita Taborda 

Baltazar à Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro para a obtenção do grau de Mestre em 

Engenharia Zootécnica, sob a orientação do Prof. 

Doutor Divanildo Outor Monteiro, Professor Auxiliar do 

Departamento de Zootecnia da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, e a co-orientação do Prof. 

Doutor José Carlos Almeida, Professor Auxiliar do 

Departamento de Zootecnia da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro. 



 

ii 
 

  



 

iii 
 

AGRADECIMENTOS  

Este é, finalmente, o resultado de um longo trabalho que só pôde ser feito com a 

valiosíssima ajuda de um conjunto de pessoas. Embora o presente trabalho responda a uma 

dissertação individual, dificilmente teria sido realizado se não tivesse existido a participação 

e o apoio de diversas pessoas. Por este facto e correndo o risco das palavras não fazerem 

justiça à contribuição de cada um, gostaria de deixar o meu profundo reconhecimento.  

Gostaria de agradecer ao Professor Doutor Divanildo Outor Monteiro, na qualidade 

de orientador deste trabalho, pela sua inteira disponibilidade pelos seus ensinamentos 

científicos pelo incentivo sempre constante pela confiança ao longo deste trabalho, que em 

muito contribuíram para que este fosse possível.  

Ao meu co-orientador, Professor Doutor José Carlos Almeida, por toda a ajuda 

prestada e disponibilidade para fazer a revisão dos textos que constam neste trabalho. 

À exploração Reis & Silva, Lda. pela cedência dos dados, que foram fundamentais 

para a concretização da parte prática. 

Ao João, pelo companheirismo, compreensão, mas sobretudo pela força e amizade 

insubstituíveis. 

Aos meus pais e irmãos, pelo referencial humano, pelo carinho, pelos valores que 

transmitem e pela ajuda que sempre me deram nos momentos difíceis. 

À minha Avó, por todo o carinho e amor, o tempo passa, mas as saudades não, 

continuará para sempre no meu coração. 

Finalmente gostaria de agradecer a todos aqueles que ao longo de toda a minha vida 

contribuíram de alguma forma para a minha formação académica e pessoal.                

 

 

 

                                                                                    

 

 

Muito obrigada!…  



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

ÍNDICE GERAL 

AGRADECIMENTOS ............................................................................................................ iii 

ÍNDICE GERAL ...................................................................................................................... v 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................ vii 

LISTA DE GRÁFICOS ......................................................................................................... vii 

LISTA DE QUADROS ..........................................................................................................viii 

SIGLAS E ACRÓNIMOS .....................................................................................................viii 

RESUMO .............................................................................................................................. ix 

ABSTRACT ........................................................................................................................... x 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 1 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................................... 2 

2.1. Anatomia e fisiologia reprodutiva da fêmea suína ......................................................... 2 

2.1.1. Bases anatómicas ................................................................................................. 2 

2.1.2. Considerações fisiológicas .................................................................................... 4 

2.2. Efeito da idade da porca no desempenho reprodutivo................................................... 7 

2.3. Efeito da temperatura no desempenho reprodutivo ....................................................... 7 

2.4. A inseminação artificial (IA) em suínos: historial e situação actual ................................ 9 

2.5. Diferentes técnicas de inseminação artificial (IA) ........................................................ 12 

2.5.1. Inseminação artificial cervical (IAC) ..................................................................... 12 

2.5.2. Inseminação Artificial Pós-cervical (IAPC) ........................................................... 15 

2.5.3. Inseminação artificial intra-uterina profunda (IAIUP) ............................................ 18 

2.3.4. Comparação dos resultados reprodutivos entre a IAC e IAPC ............................. 21 

2.6. Os catéteres utilizados nos diferentes métodos de IA ................................................. 22 

2.7. Detecção do estro e momento óptimo de inseminação ............................................... 24 

2.8. Características do ejaculado suíno .............................................................................. 27 

2.8.1. Avaliação Seminal ............................................................................................... 27 

2.8.2. Métodos macroscópicos ...................................................................................... 28 

2.8.3. Métodos microscópicos ....................................................................................... 28 

2.9. Preparação de doses seminais ................................................................................... 32 

2.9.1. Colheita de Sémen .............................................................................................. 32 

2.9.2. Conservação das doses seminais ....................................................................... 33 

2.9.3. Armazenamento do sémen .................................................................................. 33 



 

vi 
 

2.10. Os diluidores ............................................................................................................. 33 

3. MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................................ 35 

3.1. Localização e caracterização da exploração ............................................................... 35 

3.2. Animais utilizados no estudo ....................................................................................... 35 

3.3. Maneio reprodutivo...................................................................................................... 35 

3.4. Metodologias das inseminações.................................................................................. 36 

3.5. Maneio alimentar ......................................................................................................... 38 

3.6. Desenho experimental ................................................................................................ 38 

3.7. Análise estatística ....................................................................................................... 39 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................ 40 

4.1. Efeito da metodologia de inseminação sobre os parâmetros em estudo ..................... 40 

4.2. Efeito do período para cada método de IA .................................................................. 41 

4.3. Efeito do número de partos da porca .......................................................................... 42 

5. CONCLUSÕES ................................................................................................................ 47 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 1 - Vista lateral do trato reprodutivo da fêmea suína ................................................... 2 

Figura 2 - Pormenor de um catéter, em forma de espiral, no interior do colo 

 do útero e vagina.......................................................................................................... 13 

Figura 3 - Sequência do catéter a atravessar o cérvix até ao útero (IAC) ............................ 14 

Figura 4 - Deposição da dose inseminante no corpo do útero (IAC) .................................... 16 

Figura 5 - IAIUP: deposição do sémen na profundidade de um corno uterino...................... 20 

Figura 6 - Catéter Melrose ................................................................................................... 22 

Figura 7 - Catéter com a ponta em forma de espiral e com ponta de esponja, 

respectivamente (IAC) ................................................................................................... 23 

Figura 8 - Sistema composto utilizado na IAPC (catéter + sonda) ....................................... 23 

Figura 9 - Catéter utilizado na IAIUP (sistema composto) .................................................... 23 

Figura 10 - Representação em esquema da ocorrência de cio nas fêmeas suínas ............. 24 

Figura 11 - Os diferentes tipos de movimento individual ...................................................... 29 

Figura 12 - Os diferentes graus de aglutinação ................................................................... 30 

Figura 13 - As diferentes formas dos SPZ ........................................................................... 31 

Figura 14 - Acrossomias ...................................................................................................... 31 

Figura 15 - Posição do varrasco durante a detecção de cios ............................................... 36 

Figura 16 - Local de deposição do sémen no tracto reprodutivo da porca ........................... 37 

Figura 17 - Inseminação artificial recorrendo ao suporte de auto-inseminação .................... 37 

Figura 18 - Inseminação artificial manual ............................................................................. 38 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - Representação gráfica dos resultados relativos aos parâmetros médios de 

acordo com o tipo de inseminação ................................................................................ 40 

Gráfico 2 - Representação gráfica do efeito do número de partos sobre os parâmetros ...... 43 

Gráfico 3 - Equações de regressão relativas a evolução dos parâmetros NV, NV, NM       

com a idade das porcas................................................................................................. 44 

 

 



 

viii 
 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Temperatura de conforto e temperaturas críticas para porcas e varrascos ..........8 

Quadro 2 - Resultados reprodutivos obtidos com as técnicas de IAC e IAPC ......................21 

Quadro 3 - Distribuição das porcas do ensaio com base no número de partos                       

e do método de IA .........................................................................................................39 

Quadro 4 - Valores médios dos parâmetros de acordo com o tipo de inseminação .............40 

Quadro 5 - Efeito do período sobre o método IAC ...............................................................41 

Quadro 6 - Efeito do período sobre o método IAPC .............................................................42 

Quadro 7 - Resultados do efeito da IA, do período e da sua interacção, excluído                   

o primeiro parto .............................................................................................................42 

Quadro 8 - Efeito do número de partos sobre os parâmetros produtivos .............................43 

Quadro 9 - Relação entre a metodologia de IA e a idade e a sua interacção,excluído o 

primeiro parto ................................................................................................................46 

 

SIGLAS E ACRÓNIMOS  

Nesta dissertação são utilizadas abreviaturas de designações comuns apenas 

apresentadas aquando da sua primeira utilização: 

IA Inseminação artificial 

IAC Inseminação artificial cervical 

IAPC Inseminação artificial pós-cervical 

IAIUP Inseminação artificial intra-uterina profunda 

SPZ Espermatozóides 

PGF2α Prostaglandina F2α 

LH Hormona luteinizante 

CL Corpo lúteo 

D - E Desmame – estro 

DI Dose inseminante 

NT Nados totais 

NV Nados vivos 

NM Nados mortos 

NMumif Nados mumificados 

Nº Número 

ml Mililitros 

RTM Reflexo de imobilização perante o macho  



 

ix 
 

RESUMO 

 

Neste trabalho pretendeu-se expor e caracterizar alguns parâmetros reprodutivos e 

produtivos do efectivo de porcas de uma suinicultura industrial em ciclo fechado, nas 

condições habituais de maneio. Realizou-se igualmente um ensaio experimental 

comparativo de duas metodologias de inseminação artificial. Neste ensaio foram avaliadas 

as diferenças no que diz respeito aos parâmetros nados totais (NT), nados vivos (NV), 

nados mortos (NM) e mumificados das porcas cobertas por inseminação artificial cervical 

(IAC) e inseminação pós-cervical (IAPC). Para tal utilizou-se um total de 308 porcas, que 

foram inseminadas por uma das duas metodologias em estudo, 233 fêmeas pela IAC e 75 

multíparas pela IAPC. Em ambos os métodos foram inseminadas com doses de 3 x 10 9 

espermatozóides (SPZ), contidos num volume de 100 ml.  

Os resultados do ensaio experimental mostraram que as diferentes técnicas de 

inseminação artificial das porcas não afectaram significativamente os parâmetros NT, NM e 

Nmumif. O mesmo não foi verificado nos NV, pois foi afectado negativamente pelo método 

IAPC. 

Na análise zootécnica das performances reprodutivas das porcas, verificou-se que 

na IAC, a época do ano (quente) em que a mesma foi realizada, afectou muito 

negativamente os parâmetros NT e NV, (-1,03) e (-1,15) leitões/partos, respectivamente. 

Enquanto que na metodologia IAPC, apenas afecta negativamente os NV (-1,52 

leitões/parto). 

Os resultados demonstram que os parâmetros em estudo variam com a idade da 

porca, ou seja, os NT e NV melhoram com a idade, atingindo um máximo ao sexto e quarto 

parto, respectivamente, e depois decrescem. Quanto aos NM, estes aumentam com a idade 

da porca. Relativamente aos Nmumif, estes não apresentam qualquer relação com a idade 

da porca.  

 

Palavras–chave: porcas, parâmetros reprodutivos, inseminação artificial cervical, 

inseminação artificial pós-cervical. 
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ABSTRACT 

 

In this study we sought to expose and characterize some productive and reproductive 

parameters of sows in the herd of a industrial pig farming, under the usual conditions of 

husbandry and evaluate the effects of two methods of artificial insemination, the time of year 

and the age of the sows. In this trial were evaluated the differences with respect to the 

parameters total born (NT), live births (NV), stillbirths (NM) and mummified (Nmumif) born of 

inseminated sows by cervical artificial insemination (IAC) and post-cervical insemination 

(IAPC). For this we used a total of 308 sows inseminated one of two methods. To study IAC 

233 females were inseminated and to study IAPC 75 multiparous were used. In both 

methods the insemination doses were 3 x 109 spermatozoa (SPZ) contained in a volume of 

100 ml. The results showed that different experimental techniques of artificial insemination of 

sows did not significantly affect the parameters NT, NM and Nmumif. The same was not 

observed in the parameter NV that was negatively affected by the method IAPC. In the 

analysis of reproduction performances of the sows, it was found that in IAC insemination, the 

time of year (hot) in which it was held, affected negatively the parameters NT and NV (-1.03) 

and (- 1.15) piglets / births, respectively, while in the IAPC methodology only affected 

negatively the NV parameter (-1.52 piglets/delivery).The results show that the parameters 

under study increases with the age of the sow, namely the NT and NV, reaching a maximum 

on the sixth and fourth delivery, respectively, and then decreases. NM increases with the age 

of the sow, while Nmumif show no relation with the age of the sow. 

 

Keywords: sows, reproductive parameters, cervical insemination, post-cervical 

insemination. 

 



 

1 
 

1. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos tempos a suinicultura tem-se desenvolvido e especializado cada vez 

mais para conseguir responder ao aumento do consumo de carne suína por parte da 

população que continua a ter nesta carne a sua principal fonte de proteína. Assim, para 

atender a estas necessidades na fileira da suinicultura foram adoptadas novas tecnologias 

ao nível da reprodução para poder acompanhar a procura e por outro lado conseguir um 

crescimento economicamente sustentável (REIS, 2011). 

A reprodução é um dos aspectos que maior impacto tem na eficiência e 

produtividade de uma exploração. Nos sistemas modernos, as porcas passam cerca de 90% 

da vida gestantes e em lactação. A eficiência reprodutiva traduz-se pelo número de leitões 

viáveis produzidos por porca e por ano, e pela qualidade desses leitões. Toda a vida 

reprodutiva do animal está submetida a rigoroso controlo hormonal e, por sua vez, o sistema 

hormonal está dependente de factores como o ambiente a que o animal está sujeito e a 

disponibilidade de alimento (WHITTEMORE et al., 2006). 

A maximização da eficiência reprodutiva de uma unidade produtora de suínos é 

fundamental para a viabilidade económica da exploração. Por isso, é necessário que 

existam técnicas, como a Inseminação Artificial que permitam alcançar taxas de parto e 

tamanho das ninhadas compatíveis com o custo-benefício adequado (BORTOLOZZO et al., 

2005).  

A inseminação artificial (IA) é uma biotécnica utilizada na reprodução da espécie 

suína desde a década de 30 e, até então, evoluíu progressiva-mente, demonstrando a sua 

influência na eficiência reprodutiva dos sistemas de produção. Esta técnica é actualmente 

praticada em todo o mundo (ABIPECS, 2010). Na Europa Ocidental, nas últimas duas 

décadas, mais de 90% das fêmeas são inseminadas (GERRITS et al., 2005; VYT et al., 

2007).   
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Anatomia e fisiologia reprodutiva da fêmea suína  

 

A espécie suína possui particularidades anatómicas e fisiológicas que devem ser 

consideradas para se obter uma produtividade numérica elevada, parâmetro que tem grande 

importância na rentabilidade suinícola.  

O sistema reprodutivo da fêmea suína adapta-se melhor à inseminação que o das 

outras espécies domésticas. Um bom conhecimento anatómico do aparelho reprodutor da 

fêmea é de suma importância para a compreensão do funcionamento do sistema 

reprodutivo e para o melhor aproveitamento da Inseminação Artificial. 

O aparelho genital da fêmea é composto pela vulva, vagina, útero (corpo uterino, 

cornos uterinos e cérvix), oviducto e ovários (Figura 1).  

 

 

Figura 1 - Vista lateral do trato reprodutivo da fêmea suína 
(Fonte: PURDUE) 

2.1.1. Bases anatómicas  

Vulva 

A vulva é a abertura externa do aparelho genital, formada pela união dos lábios 

vulvares, os quais, fecham a entrada do tracto reprodutivo e urinário (ARAÚJO, 2010). 
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Vagina 

A vagina encontra-se dentro da cavidade pélvica, localizada entre a vulva e o cérvix, 

tendo entre 10 a 12 centímetros de comprimento (SIMÕES, 1984). 

Útero  

O útero é composto por três partes: uma porção curta (4 a 6 centímetros) 

denominada de corpo uterino; por dois cornos uterinos que são bifurcações compridas e 

pelo colo uterino ou cérvix. Devido às proporções relativas destes constituintes define-se o 

útero da porca, como um útero bicórnio. Caracterizado por apresentar um corpo geralmente 

curto, com um ou dois canais cervicais e cornos bem distintos e desenvolvidos (ARAÚJO, 

2010).   

O cérvix é uma estrutura semelhante a um esfíncter localizado entre o corpo uterino 

e a vagina que mede entre 8 a 16 centímetros. Este é um órgão fibroso que é caracterizado 

por uma parede espessa, os anéis dispõem-se em forma de “saca-rolhas”, adaptando-se à 

extremidade torcida em espiral do pénis do macho (ou do catéter, no caso da IA). O cérvix 

permanece fechado, excepto durante o período éstrico, quando relaxa ligeiramente, 

permitindo assim a entrada dos SPZ (espermatozóides). Esta estrutura apresenta diversas 

funções no processo reprodutivo, entre as quais: facilita o transporte espermático através do 

muco cervical para o interior do útero; actua como reservatório de SPZ e pode também 

tomar parte na seleção de SPZ viáveis, dificultando a passagem de células espermáticas 

inviáveis e anormais (SIMÕES, 1984). 

Oviducto 

O oviducto é um par de tubos longos enrolados que ligam os ovários com o útero, 

sendo composto por três regiões distintas: 

a) Infundíbulo que tem a função de captar os oócitos no momento da ovulação (ARAÚJO 

et al., 2010); 

b) Ampola é a parte mais dilatada do oviduto onde ocorre a fecundação, constitui a 

porção intermédia entre o infundíbulo e o istmo (SIMÕES, 1984); 

c) Istmo é a parte mais estreita do oviducto, está em continuidade com o extremo do 

corno uterino correspondente com o qual comunica através de um orifício (SIMÕES, 1984). 

O oviducto tem a função de conduzir os óocitos e os SPZ em direcções opostas, 

quase simultaneamente, proporciona o local para a fecundação e encaminha o ovo para o 

útero (ARAÚJO, 2010). 
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Ovários 

A fêmea suína possui dois ovários em forma de cacho de uva, ou seja, são lobulados 

devido à presença de folículos em diferentes estados de desenvolvimento. As principais 

funções dos ovários são: produção de oócitos e secreção de hormonas (estrogénios pelo 

folículo de Graaf e progesterona pelo corpo lúteo ou amarelo (CL). O desenvolvimento 

folicular é abrangido por 3 fases; folículo primário, secundário e terciário, sendo este último o 

folículo maduro. Após a ovulação a cavidade folicular transforma-se em corpo hemorrágico 

que pela acção da hormona luteinizante (LH) se transforma em corpo lúteo. Essa estrutura 

produz progesterona que é responsável pela manutenção da gestação. Se o óvulo for 

fecundado, o CL será mantido, caso contrário ocorrerá a sua regressão e terá início uma 

nova fase folicular. Esta regressão é devida à acção de uma substância denominada de 

prostaglandina F2α (PGF2α) que é produzida pelo útero (ARAÚJO, 2010). 

 

2.1.2. Considerações fisiológicas  

 

A fêmea suína é considerada uma espécie poliéstrica contínua, isto é, apresenta 

ciclos éstricos durante todo o ano. Estes possuem uma duração média de 21 dias (variação 

de 18 a 24 dias) (BORCHART et al., 2005). 

Durante o ciclo há duas fases: a fase folicular que tem a duração de 4 a 5 dias e a 

fase lútea que dura entre 15 a 17 dias (KIRKWOOD, 2008).  

A fase folicular é o período que se inicia com a regressão do corpo lúteo e prolonga-

se até à ovulação. Durante este período, existe um predomínio de folículos em crescimento, 

os quais podem atingir tamanhos pré-ovulatórios, assim como a produção de estradiol. Este 

período pode ser subdividido em pró-estro e estro. O pró-estro tem a duração de três dias, 

esta fase é caracterizada pela ocorrência não só de alterações anatómicas (edema e 

hiperemia vulvar) como também comportamentais (sinais de corte, falta de apetite). Estas 

alterações devem-se ao elevado nível de estrogénios produzidos pelos folículos, os quais 

actuam sobre o sistema nervoso central provocando um feedback positivo sobre as 

gonadotrofinas (FRIES et al., 2010).  

A duração do estro é variável, mas geralmente nas primíparas dura cerca de 38 

horas e nas multíparas perto de 53 horas (NOAKES et al., 2001). Nesta fase as alterações 

anatómicas são menos evidentes quando comparadas ao pró-estro. Por isso, o ideal é que o 

diagnóstico do cio seja realizado duas vezes ao dia, de manhã e à tarde (12 horas de 

intervalo), permitindo assim uma projecção mais aproximada do início do cio, a fim de 
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assegurar a inseminação mais próxima do momento da ovulação, que ocorre no terço final 

do estro. No entanto, as alterações comportamentais continuam a ser evidentes, a fêmea 

apresenta o reflexo de tolerância ao homem na presença de um macho (RTHM), este 

fenómeno ocorre em consequência do elevado nível de estrogénios no pró-estro (FRIES et 

al., 2010). 

A fase lútea corresponde ao período desde a ovulação até à regressão do CL. 

Durante esta fase, a principal estrutura ovárica é o CL e a hormona predominante é a 

progesterona. Esta fase pode ser subdividida em metaestro e diestro, sendo a duração de 

cada fase de 2-3 dias e 7-12 dias, respectivamente (FRIES et al., 2010). 

O metaestro corresponde à fase intercalar entre o declínio dos efeitos dos 

estrogénios e a influência da crescente produção de progesterona pelo CL em formação 

(SIMÕES, 1984). O diestro é caracterizado pelo período em que a produção de 

progesterona pelo CL atinge níveis máximos, que corresponde aos dias 12 a 14 do ciclo. A 

regressão do CL inicia-se no dia 15 a 16 do ciclo com a progesterona a atingir níveis basais 

nos dias 17-18 do ciclo, permitindo assim o reinício de um novo ciclo (BORCHART et al., 

2005). 

No final do período éstrico ocorre a ovulação, que consiste na libertação, após a 

ruptura dos folículos de Graaf que os contêm, de vários gâmetas femininos (oócitos), 

capazes de serem fecundados (BORCHART et al., 2005).  

 

Aspectos fisiológicos do transporte espermático 

 

Para compreender as novas estratégias de IA é importante compreender os aspectos 

fisiológicos do transporte dos espermatozóides, visto que este é um mecanismo complexo 

que envolve actividades e secreções do trato genital feminino, hormonas e factores 

imunológicos, entre outros (RATH, 2002). 

Devido à situação fisio-anatómica da porca, os SPZ devem alcançar uma distância 

enorme entre o lugar da deposição do sémen no canal cervical da fêmea e o local de 

fecundação no oviducto. Na fêmea adulta, isso significa aproximadamente 2 metros de cada 

lado, devido ao comprimento dos cornos uterinos. Apesar do caminho ser percorrido pelos 

SPZ, os cornos transportam o líquido seminal ao longo do órgão, este transporte resulta 

numa perda numérica enorme devido à eliminação por fagocitose e transporte retrógrado 

durante as primeiras horas após a inseminação (WEITZE, 2012). Duas horas após a 

deposição do sémen no canal cervical, a maioria dos SPZ é retida no útero com excepção 

de uma pequena fracção de células que são transportadas rapidamente por contração do 
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miométrio através do corpo do útero e do corno uterino para a junção útero-tubárica no 

oviducto (RATH, 2002). 

A junção útero-tubária, assim como a parte distal do istmo do oviducto funcionam 

como um reservatório espermático, que por sua vez, é um importante local para manter a 

viabilidade e integridade espermática por um período de 24 a 42 horas (LANGENDJK et al., 

2005; RATH, 2002). Durante o período em que os SPZ permanecem no reservatório, o 

metabolismo e a motilidade espermática diminui significativamente. Posteriormente, os SPZ 

são libertados e transportados para o istmo e para a ampola, onde ocorre a fecundação 

(POPWELL et al., 2004). 

Na monta natural (MN) é depositado no tracto genital feminino, mais especificamente 

no cérvix, um volume de aproximadamente 300 ml de sémen que contém cerca de 60 x 109 

SPZ. O elevado volume facilita o deslocamento de parte do ejaculado para a região da 

junção útero-tubária (STEVERINK et al., 1998). Após 15 a 20 minutos, apenas um reduzido 

número de SPZ, favorecido pela contracção uterina, alcança o reservatório espermático do 

istmo, como já foi referido anteriormente (RATH, 2002). Algo semelhante acontece quando 

as porcas são inseminadas artificialmente usando doses com um volume de 80 a 100 ml e 

que contém 2,5 a 4x109 SPZ (KRUGER et al., 2000). 

VAZQUEZ et al., 2002 relatam que a dose inseminante (DI) depositada no cérvix 

sofre uma enorme redução de espermatozóides que deveriam chegar até ao local de 

fecundação. Nos primeiros 30 minutos após a IA os espermatozóides sofrem um verdadeiro 

ataque dos leucócitos polimorfo-nucleados, que detectam o sémen como uma substância 

estranha no organismo. Em média, apenas 25-30% dos SPZ conseguem concluir a 

trajectória, sendo desta forma perceptível a dificuldade do transporte dos gâmetas dentro do 

tracto reproductivo, ocorrendo perdas significativas que influenciam directamente a 

fertilidade do animal (ABRAHÃO et al., 2005). Talvez esta dificuldade esteja directamente 

relacionada com o tamanho do útero. Além destes factores, os espermatozóides são 

submetidos a várias barreiras fisiológicas de forma que somente os mais eficientes chegam 

à junção útero-oviducto (VAZQUEZ et al., 2002).  

Os SPZ que não alcançam o reservatório são eliminados principalmente por refluxo 

de sémen e por fagocitose exercida pelos leucócitos que invadem o útero 24horas após a 

deposição com o objectivo de preparar o local para receber o embrião (MARTINEZ et al., 

2001). A perda por refluxo é de cerca  de 70% do volume e 3,4% do número de SPZ durante 

a I.A e 25% e 1,4% após a inseminação, respectivamente (STEVERINK et al., 1998). Apesar 

destes valores serem elevados, o refluxo é considerado um evento fisiológico que não 

prejudica o desempenho reprodutivo (RATH, 2002). 
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2.2. Efeito da idade da porca no desempenho reprodutivo  

 

A idade da porca pode influenciar o desempenho reprodutivo de forma positiva ou 

negativa. Esta tem grande influência principalmente no número de oócitos libertados para a 

fecundação o que significa que uma porca primípara possui menor capacidade de ovulação 

do que uma porca com ordem de parto superior. Geralmente o pico de produção é atingido 

por volta do 4º ou 5º parto tendo um decréscimo até à idade em que são excluídas do 

efectivo reprodutor que ocorre por volta do 8º ou 9º parto. Em idades mais precoces os 

resultados são piores quando os intervalos de lactação são menores, reflectindo-se nas 

ninhadas seguintes (KOKETSU et al., 1998). Os mesmos autores confirmam que é possível 

que a involução uterina seja a principal causa dessa relação negativa, reflectindo-se assim 

no facto das porcas mais novas terem o seu sistema endócrino ainda em desenvolvimento, 

conseguem uma involução uterina mais rápida que as porcas mais velhas.  

Num estudo realizado por FOXCROFT et al. (2007) em que avaliaram a influência de 

factores extrínsecos sobre os resultados reprodutivos das porcas, chegaram à conclusão de 

que as porcas em idades mais precoces sofriam mais o efeito desses factores do que as 

porcas mais velhas. Por sua vez, as porcas mais novas, em caso de factores extrínsecos 

favoráveis apresentavam ninhadas mais homogéneas, afirmando que a dinâmica do 

desenvolvimento uterino tende a tornar-se mais complexa à medida que a idade das porcas 

avança, o que trará também a uma maior variabilidade nas características fenotípicas das 

ninhadas. 

 

2.3. Efeito da temperatura no desempenho reprodutivo  

O efeito das temperaturas sobre a reprodução das fêmeas e machos suínos é 

amplamente discutido em diferentes países onde a suinicultura é expressiva (ANDRÉS et 

al., 2012).  

Os suínos são, entre os animais domésticos, os mais sensíveis a temperaturas 

elevadas, o que se deve ao seu metabolismo elevado, à sua camada de tecido adiposo e ao 

sistema termorregulador pouco desenvolvido que impossibilita a perda de calor por 

evaporação (NUNES et al., 2003). Considera-se que os animais estão expostos a stress 

térmico quando a temperatura ambiente se encontra fora da zona de conforto térmico 

(DONIN et al., 2007). Segundo PERDOMO et al. (1985), para as fêmeas a temperatura ideal 

encontra-se entre 12 e 21ºC. Para os machos suínos, a temperatura ideal, situa-se entre 17 
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e 21ºC, sendo a temperatura crítica inferior igual a 12ºC, e a temperatura crítica superior 

igual a 26ºC, como pode ser observado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Temperatura de conforto e temperaturas críticas para porcas e varrascos 
 (Fonte: Adaptado PERDOMO et al., 1985) 

 

O desempenho reprodutivo é afectado negativamente pelas temperaturas elevadas, o 

que é descrito por diversos autores. Actualmente sabe-se que o stress por calor pode 

comprometer as funções reprodutivas nas porcas, levando ao aumento do intervalo entre 

ovulações, à diminuição da taxa de fertilidade, afectando o comportamento de estro, 

diminuindo a viabilidade dos gametas e o desenvolvimento fetal e, consequentemente, 

levando a uma menor taxa de parto e a um menor tamanho das ninhadas (ANDRÉS et al., 

2012; NUNES et al., 2003). Ainda segundo os mesmos autores, a ovulação é o processo 

que mais sofre com o calor, ocorrendo um maior número de ovulações, porém com cios 

silenciosos, o que dificulta a sua detecção, sendo inconveniente para a produção intensiva, 

principalmente quando se utiliza inseminação artificial. 

No caso dos varrascos são observadas mudanças comportamentais, como diminuição 

da líbido sexual, durante os meses de Verão. Também a espermatogênese é afetada pelas 

elevadas temperaturas devido ao aquecimento local dos testículos e ao desequilíbrio 

hormonal e metabólico resultante do calor, comprometendo a qualidade e quantidade do 

sémen, com diminuição do volume espermático, diminuição na concentração e na 

mobilidade de espermatozóides, bem como o aparecimento de células anormais (ALONSO, 

2009; DONIN et al., 2007). DONIN et al. (2007) referem também que a fertilidade de machos 

submetidos a elevadas temperaturas é reduzida, tendo observado que fêmeas inseminadas 

com sémen de machos submetidos a stress pelo calor apresentaram taxa de fertilidade 

consideravelmente inferior. 

 

 

 

CATEGORIAS 
Temperatura 

de conforto (ºC) 
Temperatura   

crítica inferior (ºC) 
Temperatura crítica 

superior (ºC) 

Fêmeas gestantes 16 - 19 <10 >24 

Fêmeas em lactação 12 -16 <7 >23 

Fêmeas vazias e machos 17 - 21 <10 >25 
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2.4. A inseminação artificial (IA) em suínos: historial e situação actual 

 

Apesar da IA só se ter estabelecido como método eficaz na reprodução no início do 

século XX a história da sua evolução começou muito antes. Até ao século XVII os relatos 

revelam-se um pouco confusos e apenas mostram o interesse do homem por este assunto 

(BRASSLEY, 2007).  

As primeiras tentativas de inseminação artificial (IA) em suínos foram realizadas em 

1926/1927 por Ivanov, que foram depois continuadas entre 1930 e 1936 por Milovanoc., 

tendo estes realizado a inseminação artificial com sémen puro não diluído (MARQUES et al., 

2002).  

A IA foi reconhecida por muitos cientistas e criadores como um dos maiores 

progressos genéticos até 1930. 

Os primeiros trabalhos práticos de campo foram realizados por investigadores 

japoneses em 1948 que desenvolveram a metodologia de colheita de sémen de varrasco 

por intermédio da utilização de manequins e de uma vagina artificial assim como a técnica 

de inseminação artificial em si, utilizando um catéter tipo “insuflador de bicicleta” 

(MARQUES et al., 2002). 

Depois dos japoneses, os ingleses em 1949 também obtiveram sucesso com a 

inseminação em suínos. Mas somente após se ter descoberto que o sémen se conservava a 

temperaturas mais baixas, na década de 50, é que o uso da IA se tornou comum, 

principalmente na Europa, em países como Noruega, Holanda e Alemanha. Desde esse 

período até aos dias actuais a inseminação artificial suína sofreu uma grande evolução sob 

o ponto de vista técnico, permitindo assim um crescimento exponencial desta biotécnica a 

nível mundial, desde 1991. No início do século XXI foi estimado que dos 72 milhões de 

porcas existentes no Mundo mais de 25% eram inseminadas artificialmente (MARQUES et 

al., 2002).  

No caso específico de Portugal, o emprego da Inseminação Artificial (IA) iniciou-se 

lentamente a partir do ano de 1981, tendo sido registado após 1990 uma expansão notável, 

sobretudo em explorações suinícolas bem organizadas e dirigidas por quem reconhece na 

IA uma ferramenta de grande valia no aumento da produtividade, higiene, genética e mesmo 

como forma de minimizar os custos de produção (SENA, 2011). No ano de 1992 foi 

instalado em Portugal o primeiro Centro de Inseminação Artificial; a CIARO - Centro de 

Inseminação Artificial e Reprodução do Oeste. Durante os anos de 1993 e 1994 assistiu-se 

a uma verdadeira expansão da inseminação artificial em Portugal. A partir de 1996-1997 

iniciou-se a entrada de empresas estrangeiras no sector em Portugal e a partir desta data os 

dados relativos à inseminação artificial ficaram um pouco dispersos (CARDOSO, 2007). 



 

10 
 

Actualmente, a técnica de inseminação artificial está implementada na generalidade 

das explorações suinícolas do território nacional e já é uma prática indispensável à produção 

suinícola. Estima-se que no nosso país cerca de 60-70% das porcas reprodutoras sejam 

inseminadas (SENA, 2011). 

  As principais razões do crescimento da Inseminação Artificial estão ligadas às 

mudanças verificadas na cadeia de produção, em especial ao aumento do tamanho das 

explorações, à redução gradual das margens de lucro do negócio e às exigências na 

qualidade de produto (SCHEID, 2000).   

 A investigação em inseminação artificial da espécie suína está direccionada para três 

grandes áreas: progressos na conservação do sémen; momento ideal para a deposição dos 

spz no tracto genital feminino e redução do número de spz/fêmea/ano (BORTOLOZZO, 

2005). 

 O desenvolvimento tecnológico do sector suinícola que auxiliou no crescimento do 

número de fêmeas por exploração e exigiu a adopção de novas práticas de maneio, 

reconheceu que a inseminação artificial é uma técnica valiosa nos programas de 

biossegurança, que além dos avanços no conhecimento da fisiologia da reprodução do 

macho e da fêmea permitiu uma melhor remuneração ao produtor de acordo com a 

qualidade das carcaças. A Inseminação Artificial tornou-se assim numa importante 

ferramenta na suinicultura, pois viabiliza o maneio reprodutivo dos grandes sistemas 

produtivos (SCHEID, 2000).  

No entanto, este período de grande expansão está recheado de riscos, dado que a IA 

passou a ser utilizada em alguns casos sem o rigor necessário: cios mal detectados, 

ausência de rigor durante a elaboração e manuseamento de sémen, a não observância das 

normas elementares de higiene e temperatura, péssimas condições de alojamento dos 

varrascos e menor cuidado no acto da inseminação artificial propriamente dito, são alguns 

dos aspectos mais evidentes, todos eles resultam da má intervenção do homem e que 

podem levar ao fracasso deste recurso tão importante ao serviço do suinicultor (CARDOSO, 

2007). 

 

Vantagens e limitações do uso da inseminação artificial  

 

A IA é uma biotécnica integrada, de modo irreversível, no maneio reprodutivo da 

espécie suína. Esta consolidação ocorreu nos últimos 20 anos a nível mundial e deve-se a 

enormes vantagens no campo genético, sanitário, económico e de maneio, advindas do 

emprego desta tecnologia (BORTOLOZZO et al., 2003). 



 

11 
 

O uso de sémen de machos geneticamente superiores permite a introdução de 

reprodutores de elevado valor zootécnico, permite um maior aproveitamento (produção 

intensiva) dos melhores reprodutores (ESTIENNE et al., 2009) 

O emprego da IA permite um maior controlo da eficiência reprodutiva das fêmeas, 

como por exemplo, permitindo a programação dos partos e inclusive um controlo individual 

das fêmeas, necessitando de materiais simples para a sua aplicação, tornando assim viável 

o custo de produção. Por seu lado, dispensa os gastos associados à compra e manutenção 

de reprodutores, ou seja, ao reduzir-se o número de machos diminuem-se os gastos com a 

alimentação possibilitando, assim, um maior investimento em animais de melhor qualidade 

(no que diz respeito ao seu desempenho) (ESTIENNE et al., 2009). A IA permite também a 

homogeneidade dos lotes de animais pela padronização das características de produção e 

de carcaça, o controlo da qualidade espermática dos ejaculados, a diminuição do tempo e 

esforços ao evitar a monta e deslocamento dos reprodutores. Os dados de fertilidade e 

prolificidade com o uso da inseminação artificial são iguais ou superiores aos da monta 

natural. Permite ainda a viabilização do maneio do desmame em lotes, pois a inseminação 

artificial possibilita a cobrição de um elevado número de fêmeas que entram em cio ao 

mesmo tempo (OBERLENDER et al., 2008; MARQUES et al., 2002). Além do aspecto da 

rentabilidade, esta prática trouxe também benefícios a nível da qualidade, na medida em 

que permite fazer uma selecção genética, cruzando os animais com as melhores 

características (BORTOLOZZO et al., 2005; MAES et al., 2008). 

No entanto, e apesar de todas estas vantagens, a IA não foi imediatamente e 

universalmente aceite no meio dos produtores, antes pelo contrário foram precisas décadas 

para que se afirmasse como um meio importantíssimo e mesmo essencial para produção 

intensiva de suínos de elevado rendimento (MAES et al., 2008). Apesar de serem muitas as 

vantagens encontradas com o emprego da IA deve-se ter em conta algumas limitações 

existentes como: necessidade de pessoal qualificado, tanto na recolha, análise e 

conservação do sémen, como na detecção do cio e realização da inseminação; se a IA não 

for empregue correctamente, pode provocar lesões e infecções no tracto genital da fêmea. 

Há ainda limitações das técnicas de conservação do sémen refrigerado, sendo este viável 

por um período médio de três dias, sendo a temperatura de refrigeração também uma 

limitação (OBERLENDER et al., 2008; MARQUES et al., 2002). Isto exige que a 

inseminação seja realizada correctamente e no momento apropriado para garantir 

resultados semelhantes ou melhores aos da monta natural (ESTIENNE et al., 2009; VIEIRA, 

2002). 
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2.5. Diferentes técnicas de inseminação artificial (IA) 

 Nos últimos anos apareceram no mercado diferentes tecnologias de IA que permitiram 

uma melhoria notável da sua eficiência, devido a um melhor entendimento e aceitação dos 

procedimentos para a preparação das doses juntamente com o aumento de equipamentos 

por parte das indústrias associadas à inseminação artificial. Estas novas técnicas permitem 

uma diminuição significativa do número de espermatozóides por dose de inseminação, para 

além das vantagens económicas e de melhoria genética que esta técnica proporciona 

(BORTOLOZZO, 2005). 

 A evolução da inseminação artificial tem sido acompanhada do desenvolvimento de 

diferentes técnicas que podemos dividir de modo grosseiro em inseminação artificial intra-

cervical ou convencional (IAIC), a inseminação intra-uterina ou pós-cervical (IAPC) no corpo 

uterino, a inseminação intra-uterina profunda (IAIUP) (2/3 dentro do corno uterino) e técnicas 

cirúrgicas com deposição do sémen directamente no oviducto por laparotomia ou 

laparoscopia. Estas técnicas diferem principalmente no local de deposição da dose 

inseminante (BELSTRA, 2002; HAFEZ et al., 2004; BORTOLOZZO, 2005). 

 A aplicação comercial da IAPC e IAIUP é uma realidade, o custo/benefício destas 

tecnologias têm sido demonstrado e comprovado, na prática, pelo aumento do seu uso em 

termos mundiais (DECUADRO-HASEN, 2007).  

 De seguida serão descritas as várias técnicas de IA, no entanto, no âmbito deste 

trabalho só será aprofundada a inseminação artificial dita convencional (cervical) e a IAPC, 

pós-cervical, pois foram estas as utilizadas no ensaio prático. 

 

2.5.1. Inseminação artificial cervical (IAC) 

A Inseminação Artificial Cervical (IAC) é uma técnica consolidada na suinicultura. 

Inicialmente a sua expansão foi lenta, sendo usada em escala limitada nas décadas de 70 e 

80, tendo nos anos 90 ocorrido um aumento significativo do seu uso em todo o mundo 

(SCHEID et al., 2003). 

Neste tipo de inseminação o catéter é introduzido no cérvix, onde fica fixo e onde é 

depositado o sémen (Figura 2) (semelhante ao local onde o sémen é depositado no caso da 

monta natural). Segundo STEVERINK et al. (1998) cerca de 25% do sémen inseminado 

sofre perdas por refluxo no tracto reproductivo da porca. 
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Figura 2 - Pormenor de um catéter, em forma de espiral, no interior do colo do útero e vagina 

(Fonte: ESTIENNE et al., 2009) 

Actualmente são usados em média na IAC 2 a 3 doses inseminantes por estro, 

sendo que cada uma contém de 2,5 - 3 x109 espermatozóides e um que varia geralmente 

entre 80 a 100 mL (BORTOLOZZO et al., 2005; RATH, 2002). 

A necessidade de um grande volume e número de espermatozóides por dose 

inseminante (DI) deve-se às características anatómicas do cérvix e dos cornos uterinos da 

fêmea suína (WATSON et al., 2002). Além das barreiras a serem transpostas para que os 

espermatozóides cheguem ao local de fecundação, outro inconveniente associado à 

inseminação cervical é a ocorrência de refluxo seminal. Segundo DALLANORA et al. (2003), 

o volume da dose inseminante, o stresse e/ou, a habilidade do inseminador no momento da 

inseminação artificial e as variações de contractibilidade uterina influenciam directamente a 

ocorrência de maior ou menor refluxo. Alguns autores consideram o refluxo um evento 

fisiológico na espécie suína, o qual só seria capaz de alterar a taxa de fertilidade se a dose 

inseminante apresentasse concentração igual ou inferior a 1x109SPZ/80 ml (STEVERINK et 

al.,1998). Tal efeito foi comprovado por WATSON et al. (2002) que, inseminando fêmeas 

com três diferentes concentrações espermáticas (3, 2 e 1 x 109 de SPZ) pela técnica 

cervical, concluíram que as fêmeas inseminadas com 1x109 de espermatozóides 

apresentaram prolificidades reduzidas.  

Até aos últimos anos, a inseminação artificial cervical tinha sido suficiente para 

satisfazer as exigências da indústria suinícola. No entanto, novas tecnologias permitem 

utilizar menor número de SPZ e, logo diminuir o número de SPZ necessários para uma 

inseminação com sucesso, diminuindo assim os custos associados à inseminação 

(JOHNSON, 2000). 
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Técnica da inseminação 

Na técnica de IAC (Figura 3), após a limpeza da vulva e depois de lubrificada a 

extremidade do catéter, este é introduzido através da vulva ligeiramente inclinado para cima, 

introduzido cuidadosamente através da vagina até se sentir resistência, o que indica que foi 

atingido o cérvix. Nesta fase as técnicas variam um pouco conforme o tipo de catéter 

utilizado. Com um catéter em forma espiral, deve ser rodado no sentido anti-horário até se 

sentir que este fique fixo no cérvix; depois de depositar o sémen o catéter deve ser 

removido, rodando no sentido dos ponteiros do relógio enquanto se puxa delicadamente o 

catéter para fora do tracto reprodutivo da fêmea (ESTIENNE et al., 2009). 

 

Figura 3 - Sequência do catéter a atravessar o cérvix até ao útero (IAC) 

(Fonte: Adaptado de PURDUE)  

 
 

O dispositivo que contém a dose inseminante (DI) (normalmente um frasco) é 

associado à extremidade livre do catéter, nesta altura uma de duas alternativas é possível 

(ESTIENNE et al., 2009):  

a) Quando as porcas são inseminadas directamente pelo inseminador, sem a 

utilização de nenhum tipo de dispositivo, este deve exercer uma ligeira pressão na garrafa 

por cerca de 3 a 5 minutos, tendo o cuidado de evitar um excessivo refluxo do sémen e do 

diluidor através da vulva;  

b) Quando são usados dispositivos semelhantes a albardas com peso no dorso das 

porcas, este dispositivo possui uma extremidade em que a garrafa que contém a DI pode 

ser fixa, após isto o fundo da garrafa deve ser furado, permitindo assim que o sémen flua 

lentamente por acção da gravidade e das contracções uterinas da fêmea. Contudo, os 

movimentos das porcas nas jaulas, provocam muitas vezes o desencaixe da frasco com o 

catéter ou o estrangulamento do tubo ou mesmo a queda de todo o dispositivo, o que impõe 

uma vigilância apertada, para evitar este tipo de problemas. 
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Apesar de não ser essencial para o sucesso da IA, normalmente esta é facultada se 

a fêmea exibir reflexo de imobilização o que é facilitado se a fêmea estiver em contacto com 

um macho no momento da inseminação. No entanto este contacto deve ser restringindo a 

algumas porcas de cada vez, uma vez que o reflexo de imobilização exige um elevado gasto 

de energia pelo que se existir cuidado e no caso de grande número de porcas a serem 

inseminadas, algumas podem ficar cansadas e consequentemente refractárias ao varrasco 

antes de serem inseminadas (ESTIENNE et al., 2009). Além de induzir o reflexo de 

imobilização a presença do varrasco, no momento da inseminação leva a que a glândula 

pituitária da porca liberte oxitocina na corrente sanguínea. A oxitocina provoca, entre outros 

efeitos, a contracção da musculatura do útero e do oviducto. Estas contracções, fazem com 

que o sémen flua mais rapidamente para o interior do tracto reprodutivo durante a IA. Um 

efeito semelhante a este pode ser conseguido aplicando uma pressão firme sobre a zona 

lombar da porca e esfregando o flanco da porca durante a inseminação (ESTIENNE et al., 

2009). 

As vantagens mais importantes da IAC são: a reduzida necessidade de preparação 

específica de pessoal; é uma técnica menos invasiva para a fêmea; permite a utilização de 

catéteres mais simples; e por último, as primíparas possuem melhor adaptação a esta 

técnica, evitando assim os problemas que estas apresentam quando é aplicada a IAPC. 

Um factor de risco e também limitante no desempenho da técnica é o elevado índice 

de erros cometidos em todas as fases do processo de IA, desde a selecção dos 

reprodutores dadores de sémen até à inseminação propriamente dita (SCHEID et al., 2003). 

 

2.5.2. Inseminação Artificial Pós-cervical (IAPC) 

 

Na técnica descrita anteriormente, o sémen é depositado nos primeiros centímetros 

do cérvix, esta pelas suas características anatómicas actua como uma barreira natural que 

dificulta a chegada do sémen ao útero e facilita o refluxo após a inseminação (WILLIAMS, 

2003). 

A inseminação pós-cervical consiste na deposição dos spz na porção anterior do 

corpo do útero através da utilização de catéteres que conseguem ultrapassar sem 

dificuldade as pregas cervicais (Figura 4), diminuindo o aparecimento de refluxo e 

permitindo a redução do número de SPZ para uma terça parte da dose habitual (WATSON 

et al., 2001; MARTINEZ et al., 2002; SENA, 2011).  
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Figura 4 - Deposição da dose inseminante no corpo do útero (IAC)  
(Fonte: MARTINEZ et al., 2011) 

 

Desta forma, o número de barreiras mecânicas e fisiológicas a serem ultrapassadas 

pelos SPZ no seu trajecto até ao local de fecundação é reduzido. Consequentemente, 

menores concentrações de SPZ por dose inseminante podem ser usadas, proporcionando 

um aproveitamento mais eficiente dos ejaculados (WATSON et al., 2001). 

 

Técnica da inseminação  

Segundo ECHEGARAY (2003), na inseminação pós-cervical, em que é utilizado o 

catéter simples deve-se proceder da seguinte forma (Figura 4): 

1. Limpar muito bem a vulva da fêmea a inseminar; 

2. Estimular a fêmea, fazendo pequenas massagens na vulva e realizar uma ligeira 

pressão na zona lombar para provocar ao máximo o reflexo de imobilidade; 

3. Segurar na extremidade do catéter e lubrificar a ponta, para favorecer a passagem 

pelo cérvix; 

4. Colocar o catéter de forma convencional, até que se fixe no colo do útero;   

5. Aplicar lubrificante na ponta da sonda e introduzi-la no interior do catéter tradicional 

até alcançar o corpo do útero; 

6. Colocar o dispositivo que contém a DI na extremidade da sonda e pressioná-lo até 

este esvaziar completamente. Uma vez esvaziado retirar com cuidado o conjunto (catéter, 

sonda, dispositivo), evitando assim a ocorrência do refluxo seminal.  

 

 

Local de deposição da DI 

(IAPC) 
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Vantagens e limitações da IAPC 

 

A inseminação artificial pós cervical, quando comparada à IAC, apresenta inúmeras 

vantagens, entre elas: 

 Optimização da utilização dos reprodutores 

Devido à utilização de menor número de SPZ por dose inseminante, a IAPC tem um 

impacto directo sobre a optimização do uso de reprodutores de elevado valor genético, no 

que diz respeito ao número de reprodutores e à utilização de ejaculados, pois é possível 

obter um ganho até 300% no número de doses inseminantes produzido por ejaculado 

(BENNEMANN, 2005).  

O custo dos varrascos englobam os gastos de aquisição, alimentação e custo de 

alojamento, entre outros, que podem representar 30 a 50% do custo total da dose produzida 

tanto em sistema aberto quanto em sistema fechado. Nesse sentido, quanto maior o número 

de doses produzidas por macho alojado, maior a eficiência e menor o custo de produção 

(ECHEGARAY, 2003).  

 Redução do número de células espermáticas por dose inseminante 

A redução do número de SPZ por dose de sémen possibilita inseminar um maior 

número de fêmeas sem perdas de fertilidade e prolificidade, optimizando, desse modo, o 

uso de ejaculados, sendo possível ainda reduzir o volume total das doses, resultando assim, 

na economia da quantidade de diluidor utilizado, o que pode ser direcionada para a 

aquisição de diluidores de qualidade elevada e de maior período de armazenamento 

(MATOS, 2008). 

Vários trabalhos têm demonstrado que o número mínimo de SPZ utlizados por dose 

inseminante está directamente relacionado com o local de deposição dos mesmos no tracto 

genital da fêmea (MARTINEZ et al., 2002). Na IAC, são utilizados de 2,5 a 4 x 109 SPZ por 

dose, no entanto, se os SPZ forem depositados directamente no corno uterino ou próximo 

do local de fecundação (IAPC), este valor pode ser reduzido até 60 vezes sem que haja 

perda para a fecundação (MARTINEZ et al., 2002). Da mesma forma, o volume do sémen 

utilizado por dose inseminante pode ser reduzido ABRAHÃO et al. (2005). Pelo facto do 

volume de sémen depositado no tracto genital da fêmea ser reduzido na IAPC (10 a 50 ml) 

quando comparada com a IAC (80 a 100 ml), o tempo necessário para a inseminação torna-

se consequentemente menor. Deste modo, o tempo necessário para realizar a IAPC é 

semelhante ou inferior ao necessário para realizar a IAC.  

 A possibilidade de reduzir o refluxo de sémen durante a IA  

DALLANORA et al. (2004) compararam a percentagem de volume e SPZ refluídos na 

IAPC e IAC, ocorrido 60 minutos após a inseminação. Os mesmos observaram que, mesmo 
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na IAPC, o refluxo após a IA é elevado (> 70%). No entanto a percentagem de SPZ no 

refluxo foi semelhante nas duas técnicas (22,7% para IAPC e 23% para a IAC). Devido ao 

facto do sémen ser infundido além do cérvix, o refluxo observado é baixo ou até mesmo 

ausente no momento da IAPC. 

Como todas as biotécnicas, a IAPC apresenta uma série de factores limitantes que 

devem ser controlados e conhecidos para introduzir esta tecnologia numa exploração: 

 Dificuldade da sua utilização em fêmeas nulíparas e primíparas  

Segundo LEVIS et al. (2002), a IAPC não é recomendada para as nulíparas e 

primíparas, provavelmente devido ao reduzido desenvolvimento do tracto genital em relação 

às multíparas. Essa dificuldade também é encontrada em algumas multíparas. Nas demais 

ordens de parto, provavelmente os factores individuais das fêmeas sejam os principais 

responsáveis pela dificuldade ou facilidade de passagem do catéter. 

 Necessidade de pessoas treinadas para executar a técnica 

Segundo WATSON et al. (2002), a IAPC é uma técnica simples de executar, mas 

necessita de uma equipa treinada para a realizar. Por se tratar de uma técnica com 

introdução directamente no útero, o risco de traumatismo cervical ou uterino é superior à 

IAC. 

 Necessidade de métodos precisos de avaliação da concentração 

espermática 

A aplicação de uma “baixa concentração de SPZ por dose inseminante” requer o 

controlo nas técnicas de contagem e cálculo de concentração de SPZ (calibração e 

padronização), assim como uma agitação do sémen) na embalagem (prevenção da 

sedimentação (LEVIS et al., 2002). 

 

2.5.3. Inseminação artificial intra-uterina profunda (IAIUP) 

 

A tendência actual, na inseminação em suínos, é a redução do número de 

espermatozóides por inseminação, e é nesse sentido que têm sido desenvolvidas novas 

técnicas, no sentido de aplicar o sémen próximo do local de fecundação, ou seja, próximo à 

junção útero-oviducto. 

Enquanto na inseminação pós-cervical o sémen é depositado logo depois do cérvix, 

fornecendo sémen para ambos os cornos do útero, na inseminação intrauterina profunda o 

sémen pode ser colocado num dos cornos uterinos. 

A IAUP permite a deposição dos SPZ num dos cornos uterinos. Segundo MARTINEZ 

et al. (2001), apesar dos SPZ serem depositados apenas num corno uterino, foram 
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encontrados embriões no corno do lado contrário, existindo apenas duas justificações para 

tal ocorrência: 

• Os SPZ voltam para trás, até ao corpo do útero e sobem pelo outro corno uterino; 

• Os SPZ saem pelo infundíbulo para o espaço peritoneal e entram através da 

ampola do oviducto do lado contrário. 

Esta técnica ainda não é praticada em rotina nas explorações. Para que uma 

tecnologia seja adoptada na rotina de uma exploração, é de extrema importância que esta 

apresente facilidade suficiente para que seja executada pelos inseminadores. Apesar disso 

poucos trabalhos têm sido realizados avaliando a IAIUP utilizando protocolos de 

inseminação semelhantes aos que são empregues tradicionalmente nas explorações 

(DALLANORA, 2004). 

A IAIUP tem por objectivos a redução do fluxo espermática no interior do útero, como 

também a redução do refluxo seminal e da taxa de fagocitose dessas células. Além disso, 

algumas das barreiras físicas são transpostas, como é o caso das dobras cervicais e criptas 

endometriais (BELSTRA, 2002; LEVIS, 2002; VAZQUEZ et al., 2008).  

Na técnica de IAIUP a DI é depositada a cerca de 8 a 55 centímetros da junção 

útero- tubárica permitindo assim baixar ainda mais o número de SPZ por dose.  

MARTINEZ et al. (2002) demonstraram que a IAIUP quando comparada com a IAC 

(3X109 em 80 a 100 ml de diluidor) pode reduzir o número de SPZ em 10 a 20 vezes, e no 

mínimo de 8 a 20 vezes no volume da dose sem afectar a fertilidade e a prolificidade.  

Com a inseminação artificial intra-uterina profunda o volume de sémen e o número 

de SPZ por dose inseminante são, respectivamente, 7,5-10 ml e 150 x 106 (MARTINEZ, 

2001). 

 Técnica da inseminação  

Tal como nos métodos de inseminação já descritos é importante limpar a vulva com 

papel e água e ter o cuidado que fique bem seca. 

Segundo MARTINEZ et al. (2002), na inseminação artificial intrauterina profunda 

devemos proceder da seguinte forma: 

1. Introduz-se o catéter de inseminação cervical, procedendo de forma idêntica à 

inserção do catéter para a IAC; 

2. A sonda flexível é inserida dentro de um catéter de inseminação espiralada, que 

ultrapassa os anéis cervicais e prossegue para um dos cornos uterinos, próximo à junção 

útero-tubárica (Figura 5). É importante verificar se não ficaram mais de 50 centímetros do 

catéter por introduzir, ou se ao retirar a sonda, esta não se encontra enrolada, caso contrário 

deve-se repetir o processo (ROCA et al., 2003). 
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Figura 5 - IAIUP: deposição do sémen na profundidade de um corno uterino 

 (Fonte: MARTINEZ et al, 2011) 
 

  Vários ensaios confirmam que é possível inserir o catéter flexível em um corno 

uterino em mais de 90% das porcas (ROCA et al., 2003; VASQUEZ et al., 2002; MARTINEZ 

et al., 2001) 

 A aplicação da técnica de inseminação intra-uterina profunda, conforme já descrito 

permitiu a observação de resultados semelhantes à IAC, no que diz respeitos aos 

parâmetros fertilidade e prolificidade (MARTINEZ et al, 2001)., determinando assim que esta 

metodologia poderá ter um grande impacto económico na suinicultura  

 

Vantagens e limitações da IAIUP 

As vantagens que esta técnica apresenta são as seguintes: 

1. Necessidade de um menor número de espermatozóides viáveis (KRUGER et al., 

2000);  

2. Diminuição do refluxo seminal (Magapor, 2002); 

3. Viabilização da utilização de espermatozóides sexados, devido ao número reduzido 

de espermatozóides por inseminação (VASQUEZ et al., 2002). 

Porém, esta nova tecnologia apresenta também algumas limitações como: 

1. Maior custo de inseminação devido ao preço do catéter e necessidade de pessoal 

especializado e treinado para a realização da mesma (KRUGER et al., 2000);  

2. Necessidade de aplicar uma tecnologia de alta precisão na contagem do número de 

spz por dose e elevado grau de higienização para se evitar traumatismos e infecções 

(MARTINEZ et al., 2001). 
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2.3.4. Comparação dos resultados reprodutivos entre a IAC e IAPC 

 

A maioria dos ensaios efectuados com as novas técnicas de IA têm demonstrado 

que utilizando uma quantidade inferior a 3 x109 spz, se conseguem obter resultados 

reprodutivos semelhantes. 

WATSON et al. (2002) compararam a IAPC com a IAC utilizando 1 x 109 e 3 x 109 

spz contidos num volume de 80 ml. Neste estudo não foram observadas diferenças na taxa 

de parto e no tamanho das ninhadas com a IAPC, mas na IAC as taxas de parto e o 

tamanho das ninhadas, nas inseminações realizadas com 1 x 109 spz foram 

significativamente menores quando comparadas com as doses de 3 x 109 spz (Quadro 2). 

Bennemann et al. (2005) realizaram um trabalho de campo, em que avaliaram a 

aplicação da IAPC com 500 milhões de SPZ por dose, num volume de 20 mL, em 

comparação com a IAC com 3 x 109 spz num volume de 90 mL. A taxa de parto não diferiu 

entre os tratamentos, porém houve, na inseminação artificial pós-cervical, uma redução 

significativa no número total de leitões nascidos. Perante esses resultados, os autores 

concluíram que o emprego da IAPC em larga escala, com doses de 500 milhões de SPZ em 

20 mL, compromete o tamanho da ninhada (Quadro 2).  

Num outro estudo de comparação das duas metodologias realizado por 

DALLANORA et al. (2004), em que utilizaram 3 x 109 spz num volume de 90 ml na IAC e 1,5 

x 109 spz num volume de 60 ml na IAPC, os resultados não apresentaram diferenças 

(P>0,05) nas taxas de fertilidade aos 21-23 dias (97,2 e 99,5%), nas taxas de parto 

ajustadas (94,4 e 94,9%), nem no tamanho das ninhadas (11,8 e 11,6 leitões) entre IAC e 

IAPC, respectivamente (Quadro 2). 

 Quadro 2 - Resultados reprodutivos obtidos com as técnicas de IAC e IAPC 

 

 
Autores 

 
IA 

 
Nº de 

porcas 

 
Volume 

(ml) 

Nº 
SPZ/ 
dose 
(X109) 

Taxa de 
Fertilidade 

(%) 

Taxa 
de 

parto 
(%) 

 
Prolificidade 

WATSON et al. 
(2002) 

IAC 540 
80 1,0 - 65,8 10,3 

80 3,0 91.3 91,3 12,5 

IAPC 540 
80 1,0 88,7 86.9 12,1 

80 3,0 - 90,5 12,3 

DALLANORA 
et al. (2004) 

IAC 304 90 3,0 97,2 94,4 11,8 

IACP 304 60 1,5 99,5 94,9 11,6 

BENNEMANN 
et al. (2005) 

IAC 144 90 3,0 97,9 95,1 12,1 

IAPC 154 20 0,5 95,4 92,7 11,3 
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Muito recentemente, HERNANDEZ-CARAVACA et al. (2012) submeteram fêmeas à 

IAPC com 1,5 x 109 spz em 40 ml e 25 ml, respectivamente comparadas com um grupo 

controlo inseminandas com a metodologia IAC com 3 x 109 spz contidos num volume de 80 

ml. Este estudo foi realizado em condições de campo, com um total de de 5063 fêmeas 

multíparas, sendo que 3347 foram inseminadas pelo método de IAPC. Não foram 

observadas diferenças estatísticas na taxa de fertilidade (88,6 e 90,4%), na de parto (82,3 e 

84,1%) e nem na prolificidade (13, 6 e 13,9) entre a metodologia IAC e a IAPC (1,0 x 109 

spz), respectivamente. As fêmeas inseminadas com 1,5 x 109 de spz pelo método de IAPC 

apresentaram taxa de fertilidade (91,6%), taxa de parto (86,8%) e prolificidade (14,1) 

superiores aos que a IAC apresentou. Além de ter apresentado melhores resultados ao 

utilizar a IAPC com 1,5 x 109 de spz, este trabalho corrobora com os outros já descritos 

acima, monstrando que podem ser alcançados índices satisfatórios no desempenho 

reprodutivo, com a utilização de 1,0-1,5 x 109 de spz por dose inseminante na metodologia 

IAPC.  

 

2.6. Os catéteres utilizados nos diferentes métodos de IA 

 Com toda a evolução a que a técnica de IA tem sido sujeita, nos últimos anos no 

mercado existe um elevado número de catéteres de distintas características, que permitem 

a deposição dos SPZ em locais distintos do aparelho reprodutor feminino, tendo como 

finalidade adequar-se a cada caso ou para cada tipo de inseminação.  

 Os catéteres existentes no mercado foram estudados a partir do pénis do varrasco 

para uma perfeita adaptação anatómica ao aparelho reprodutor feminino. A maioria 

apresenta um sistema em espiral cuja finalidade é facilitar a sua introdução e fazer com que 

se adapte as pregas do cérvix (Magapor, 1995). Estes podem ser divididos em dois grandes 

grupos: os catéteres reutilizáveis (Figura 6), que podem ser utilizados mais que uma vez, 

sendo limpos e esterilizados após a sua utilização; e os catéteres descartáveis que são os 

de utilização única. 

 

Figura 6 - Catéter Melrose 

(Fonte: Minitub) 

  A utilização de materiais descartáveis desde a recolha do sémen até a inseminação 

proporciona um menor nível de contaminação do sémen, tanto biológica (bactérias) como 

química (por exemplo resíduos de detergentes provenientes da lavagem), melhorando assim 

a qualidade da dose de inseminação. O catéter deve ser lubrificado com um gel lubrificante 
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permitindo assim evitar traumatismos no tracto reprodutivo da porca (BORTOLLOZZO, 

2005).Dependendo do tipo de inseminação, é utilizado um tipo de catéter (Figura 7, 8 e 9). 

 

 

 

Figura 7 - Catéter com a ponta em forma de espiral e com ponta de esponja, respectivamente (IAC) 
(Fonte: Minitub) 

 Na maioria das inseminações artificiais pós-cervical e intra-uterina profunda é utilizado, 

para deposição da DI, um sistema de duas peças composto por um catéter tradicional 

associada a uma sonda que se alonga para além deste (WATSON et al., 2002; MEZALIRA, 

2005). 

            

Figura 8 - Sistema composto utilizado na IAPC (catéter + sonda) 
(Fonte: Minitub) 

 

              

Figura 9 – Catéter utilizado na IAIUP (Sistema composto) 
(Fonte: Minitub)  

Os meios económicos e as preferências do inseminador normalmente sugerem o tipo de 

catéter que é utilizado em cada exploração. Mas independentemente do tipo de catéter utilizado 

há algumas regras que devem ser cumpridas, em termos de higiene para garantir a saúde das 

fêmeas. O equipamento de inseminação não deve ser utilizado em mais do que uma fêmea dado 

o risco de transmitir doenças que possam comprometer não só a performance reprodutiva, bem 

como a própria vida do animal. Este problema é facilmente ultrapassado, visto que hoje em dia a 

maior parte do equipamento utilizado é descartável (ESTIENNE et al., 2009). 

 



 

24 
 

2.7. Detecção do estro e momento óptimo de inseminação  

O sucesso de um método de inseminação pode ser influenciado pela variação do 

início do cio após o desmame, da duração do cio e do intervalo entre o início do cio e a 

ovulação (HAFEZ et al., 2004).  

A altura em que ocorre a ovulação depende do intervalo desmame-estro (D-E) 

(GARCIA, 2007): 

a) Intervalo D-E < 3 dias (20% dos casos) – estros prolongados e ovulação ocorre às 

60 horas após início do estro; 

b) Intervalo D-E = 4 a 5 dias (60 % dos casos) – ovulação surge às 40-48 horas; 

c) Intervalo D-E > 6 dias (20% dos casos) – estros curtos e ovulação ocorre às 24 

horas.  

Sabendo-se a duração do cio, a altura da ovulação e o período de tempo em que os 

óvulos permanecem viáveis no tracto genital da fêmea, chega-se à conclusão de que, dentro 

do tempo em que decorre o estro existe um período de tempo específico em que a 

probabilidade de obter uma fertilidade máxima é alta. Este período corresponde à fase em 

que a fêmea tem, além do reflexo de imobilização perante o macho (RTM), uma resposta 

positiva à pressão lombar exercida por parte do operador. Por outras palavras, considera-se 

que a fertilidade é óptima quando a primeira inseminação é feita 24 horas antes da ovulação 

e o intervalo de tempo entre a última inseminação e a ovulação não excede as 12-18 horas. A 

inseminação nas 4 horas que antecedem a ovulação atinge os níveis mais elevados de 

fertilização pois ainda existem oócitos viáveis nessa altura como é apresentado na Figura 10 

(WHITTEMORE et al., 2006).  

Figura 10 – Representação em esquema da ocorrência de cio nas fêmeas suínas 

(Fonte: Adaptado de http://www.daff.qld.gov.au/27_14243.htm) 

http://www.daff.qld.gov.au/27_14243.htm
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A receptividade sexual da fêmea dura entre 40 e 60 horas, sendo que a duração do 

primeiro estro normalmente é mais curto (47 horas) do que a duração dos seguintes estros 

(56 horas). Os oócitos são libertados entre as 38 e 42 horas após o início do estro e a 

duração do processo ovulatório é de 3,8 horas, cerca de 40 a 48 horas após o pico de LH. 

Durante a fase lútea e início da fase folicular poderá haver até 50 pequenos folículos, 

embora nas fases do pró-estro só 10 a 20 folículos atinjam o tamanho pré-ovulatório 

(HAFEZ et al., 2004).  

Um dos pontos críticos para o sucesso de um programa de inseminação artificial é a 

correcta detecção do estro. Para atingir este objectivo os animais devem ser observados, se 

possível duas vezes por dia na procura de uma série de sinais; três dias antes do início do 

estro começa-se a detectar um aumento do volume e hiperémia da vulva. Esta característica 

persiste durante o estro e pode manter-se até 3 dias após o estro. A inquietação é também 

muito característica da entrada em cio, as porcas em cio emitem um som característico, 

perdem o apetite, aumentam a frequência da micção (NOAKES et al., 2001). 

O uso de múltiplas inseminações por estro em cada fêmea é resultante da grande 

variabilidade da duração do estro, momento da ovulação e viabilidade dos oócitos e 

espermatozóides no trato genital da fêmea (citado por SCHEIFER, 2009). Ao definir o 

momento e a frequência ideal de realização da IA, parte-se do princípio de que o diagnóstico 

do estro é realizado corretamente, duas vezes ao dia, e que a dose inseminante empregue 

tem qualidade garantida (BENNEMANN, 2008). Posto isto, é também fácil perceber que o 

sucesso de um programa de inseminação depende em grande escala da capacidade do 

técnico responsável de fazer uma correcta identificação destes momentos (CASANOVAS, 

2011).O ideal será uma única inseminação realizada no período entre as 24 e as 36 horas 

após o início do cio para garantir uma boa fertilidade (ESTIENNE et al., 2009; GARCIA, 

2007). Mas, a realização de duas inseminações torna-se vital pelo facto de existirem 

algumas variações tais como, o intervalo entre o início do cio e o momento em que este é 

detectado, as variações entre porcas na duração do cio e ovulação, e as variações na 

qualidade do ejaculado. Desta forma procura-se assegurar que haja um número máximo de 

oócitos a serem fecundados assim como um número máximo de embriões produzidos. Se a 

inseminação for de alguma forma mal executada ou realizada fora de tempo, ou se o sémen 

for de má qualidade pode acontecer que os oócitos e os SPZ envelheçam dentro do tracto 

genital da fêmea não havendo fecundação ou que apenas poucos oócitos sejam fecundados 

ou então se acontecer fecundação os embriões tenham um desenvolvimento anormal. Estas 

situações representam um prejuízo significativo para o produtor já que as porcas vão repetir 

o cio no ciclo seguinte (+/- 21 dias), ou a prolificidade é reduzida (CASANOVAS, 2011). 
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SILVEIRA et al. (2007) avaliaram o efeito de um protocolo de inseminação de duas 

doses por fêmea sobre a composição da ninhada. Os autores demonstraram por meio de 

um teste de paternidade dos leitões que tanto a primeira como a segunda dose inseminante 

contribuíram para a formação das ninhadas. Nessa experiência, 85% das porcas tiveram a 

maior parte (51-100%) dos leitões provenientes da segunda IA, mas 15% das porcas 

tiveram a maioria ou a totalidade dos leitões da primeira inseminação. Com estas 

informações é possível confirmar que as células espermáticas estão viáveis no tracto genital 

da fêmea até 24 horas e que protocolos de inseminação de duas doses (intervalos de 24 

horas) são seguros, pois contemplam porcas que possuem uma ovulação precoce ou 

problemas de diagnóstico de estro tardio. 

Por esta razão é importante que todo este processo de detecção de cios e escolha 

do momento ideal para a inseminação seja feito e conduzido o melhor possível, tendo 

sempre como referência o comportamento da fêmea (CASANOVAS, 2011). 

Devido à grande variabilidade que pode existir nestes parâmetros nas diferentes 

porcas existentes numa exploração é difícil definir um protocolo de inseminação 100% 

eficaz. O ideal é cerca de 24 horas antes da ovulação em multíparas e 12 horas em 

nulíparas (ESTIENNE et al., 2009).  

Uma inseminação bem sucedida tem apenas que garantir a disponibilidade de 

sémen suficiente no oviducto no momento da ovulação. Outros aspectos do protocolo, tais 

como a frequência da inseminação, tempo da inseminação, quantidade de esperma 

inseminado ou local da deposição do sémen devem servir apenas para garantir a premissa 

acima mencionada (GARCIA, 2007). 
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2.8. Características do ejaculado suíno 

 

Dentro das diversas espécies domesticadas, a espécie suína é aquela que produz 

maior volume de sémen por ejaculado, com valores médios em animais adultos que oscilam 

entre 150 a 500 ml. Esta característica pode ser influenciada pela idade do animal, estação 

do ano, intervalo entre colheitas, estado nutricional e raça (CAVALCANTI, 1998). 

O ejaculado do varrasco é constituído por três frações: a primeira é chamada fase 

pré-espermática; a fase intermediária (fase espermática) e a última porção (fase pos- 

espermática) (CAVALCANTI, 1998). 

A fase pré-espermática apresenta um reduzido volume, entre 10 a 15 ml que 

constitui a primeira emissão do ejaculado, esta é fracção muito liquida e transparente 

desprovida de SPZ e que pode apresentar uma elevada concentração de bactérias, pelo 

que não interessa recolher para a IA. A fase espermática que é a mais rica em células 

espermáticas contém aproximadamente entre 80 a 90% dos SPZ presentes no ejaculado, o 

seu volume varia entre 100 a 150 ml e apresenta uma cor branca, com aspecto leitoso, esta 

fracção é a que mais interessa recolher. Em relação à última porção, esta é constituída de 

material gelatinoso de cor esbranquiçada proveniente essencialmente das secreções das 

glândulas acessórias do aparelho reprodutor, o seu volume é de aproximadamente 200 ml 

(CAVALCANTI, 1998). 

 

2.8.1. Avaliação Seminal 

As características do ejaculado (sémen fresco) constituem o passo inicial no controlo 

da qualidade da matéria-prima, garantindo o nível das características espermáticas que irão 

definir a adequação do ejaculado visando a produção de DI com sémen de alta qualidade 

(SCHEID, 2003). 

O processamento de sémen é um dos pontos que requer maior cuidado para a 

obtenção de bons resultados num programa de IA, que tem por finalidade produzir DI de alta 

qualidade, desta forma, o controlo e a avaliação seminal tem grande importância (CORRÊA 

et al., 2001). Para a avaliação do sémen utilizam-se várias técnicas laboratoriais – técnicas 

de contraste – que permitem determinar a qualidade espermática com muita precisão, o que 

é fundamental para optimizar ao máximo o potencial reprodutivo dos reprodutores. Por um 

lado, estas técnicas de avaliação seminal permitem identificar aqueles varrascos que podem 

estar a produzir sémen de má qualidade, prevenindo uma diminuição dos resultados de 

fertilidade e, por outro, permitem identificar os varrascos com sémen de melhor qualidade, 
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determinando a optimização do uso daqueles que têm uma maior capacidade fecundante 

(KUBUS, 1999). 

A avaliação do ejaculado é dividida nas etapas macroscópicas (analise de volume, 

aspecto, cor e odor) e microscópicas (concentração, vigor, motilidade e morfologia). A 

análise do ejaculado também pode ser dividida em exame quantitativo e qualitativo. O 

exame quantitativo é realizado com o objectivo de determinar o número de DI a serem 

produzidas. Já a segunda etapa é realizada com o objectivo de predizer a capacidade 

fecundante de uma amostra de sémen ou o potencial reprodutivo de um animal, não 

informando de maneira definitiva se um determinado macho é fértil ou não (BORTOLOZZO 

et al., 2005). 

 

2.8.2. Métodos macroscópicos 

Realizam-se logo após a recolha com o sémen fresco (BORTOLOZZO et al., 2005). 

Cor e odor 

Verifica-se se a brancura do sémen é bem nítida ou se apresenta outros tons como 

vermelho, cor de ferrugem ou amarelado. O aparecimento de cores ou odores anormais 

pode ser devido a alterações patológicas do aparelho genital ou à mistura de sémen com 

urina durante a ejaculação (BORTOLOZZO et al., 2005). 

Volume  

O volume normal da fracção rica do ejaculado oscila entre 50 e 125 ml 

aproximadamente, variando segundo a idade, tamanho testicular, raça e estado fisiológico 

de cada varrasco (KUBUS, 1999). 

 

2.8.3. Métodos microscópicos 

Estes métodos também são realizados logo após a recolha, a partir de uma gota de 

sémen fresco colocado sobre uma lâmina e coberta por uma lamela (KUBUS, 1999). 

Motilidade (percentagem e qualidade de movimento)  

A motilidade é uma particularidade importante para o deslocamento espermático no 

tracto reprodutivo e para a penetração nos oócitos, um sémen de qualidade apresenta uma 
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motilidade total superior a 75% (GADEA, 2005). O tipo de movimento individual é 

classificado numa escala de 0 a 5: 

0 – Espermatozóides sem movimento - Acinesia (possivelmente mortos) 

1 – Espermatozóides com movimento pobre; as cabeças permanecem fixas e 

apenas se movem as caudas, podendo girar sobre si mesmos.  

2 – Espermatozóides com deslocamentos em círculos e alguns progressivos 

3 – Movimentos progressivos e sinuosos 

4 – Movimentos progressivos e rápidos 

5 – Movimentos progressivos e muito rápidos 

 

Figura 11 - Diferentes tipo de movimento individual 
(Fonte: Adaptado de Magapor, 2002) 

Os espermatozóides que mais interessam são aqueles que se encontram com uma 

motilidade de 4 e 5, a qual é expressa da seguinte forma: 80/4 significa que 80% dos 

espermatozóides são móveis com movimentos rápidos e progressivos enquanto 70/3 

significa que 70% dos espermatozóides apresentam movimentos progressivos e sinuosos. 

 

Grau de Aglutinação 

Outro factor de avaliação é a aglutinação, que consiste na formação de aglomerados 

de espermatozóides de maior ou menor tamanho, e classifica-se de 0 a 3, considerando-se 

a percentagem de valores normais entre 0 e 10 % e tendo como máximo 25% (Figura 12) 

(Magapor, 2002). 

 Grau 0 – Aglutinação não é verificada 

 Grau 1 – Observa-se um grupo com menos de 20 SPZ 

 Grau 2 – Verificam-se dois grupos com menos de 20 SPZ 

 Grau 3 – Observam-se vários grupos com mais de 20 SPZ 
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Figura 12 - Os diferentes graus de aglutinação 

(Fonte: Magapor, 2002) 

Concentração  

O cálculo da concentração é fundamental, já que é em função da concentração e do 

volume, que se pode determinar o número de doses a preparar. Consiste na determinação 

do número de espermatozóides por unidade de volume, podendo esta determinação 

realizar-se de diversas formas, sendo a mais usual a contagem com uma câmara de Bürker. 

Através da análise visual do ejaculado é possível estimar subjectivamente a concentração 

de células espermáticas. Quanto mais leitoso e denso for um ejaculado, maior será a sua 

concentração (CORRÊA et al., 2001; BORTOLLOZO et al., 2005). 

 

Morfologia dos SPZ  

O cálculo da percentagem de formas anómalas é muito importante, Podem-se 

encontrar formas anormais ao nível da cabeça, do corpo ou da cauda dos SPZ, podendo-se 

também verificar gotas citoplasmáticas proximais e distais. Neste parâmetro contabilizam-se 

as anomalias totais e a proporção de cada uma delas (Magapor, 2002). Para tal os SPZ 

classificam-se em várias categorias: 

 SPZ de morfologia normal; 

 SPZ com anomalias na cauda; 

 SPZ com anomalias na cabeça; 

 SPZ com gotas citoplasmáticas proximais; 

 SPZ com gotas citoplasmáticas distais. 
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Figura 13 - As diferentes formas dos SPZ 

(Fonte: Adaptado de Magapor, 2002) 

Integridade do Acrossoma  

O acrossoma desempenha um papel fundamental na fecundação, já que contém as 

enzimas necessárias para a penetração no óvulo. As alterações do acrossoma ou do 

processo de capacitação, inibem a capacidade fecundante da célula espermática. A 

acrossomia é a percentagem de SPZ que mantêm o seu acrossoma íntegro. Contabiliza-se 

o número de acrossomas danificados e intactos. Os valores ideais de acrossomas intactos 

são superiores a 80%, tendo como valor mínimo 60%. Este exame deve no entanto, ser 

realizado em laboratórios especializados para uma melhor interpretação dos resultados 

(Magapor, 2002).  

 

Figura 14 - Acrossomias 
(Fonte: Adaptado de Magapor, 2002) 
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2.9. Preparação de doses seminais 

A preparação das doses seminais compreende 3 passos principais: a colheita do 

sémen; conservação das doses seminais e o armazenamento do sémen. 

2.9.1. Colheita de Sémen 

O principal objectivo durante a colheita de sémen é produzir sémen de qualidade, 

devendo para isso evitar contaminações bacteriana e/ou virais que alterem a sua 

conservação ou sejam responsáveis pela transmissão de doenças às fêmeas (MARQUES et 

al., 2002). A colheita deve realizar-se numa sala de recolha, com um tronco fixo ao chão, 

uma vez que assim são reduzidos os riscos de quedas e lesões. Todo o material de recolha 

que irá estar em contacto com o sémen deve estar limpo e esterilizado e previamente 

aquecido a 37 ºC (KUBUS, 1999). O ejaculado é recolhido para um recipiente que mantém a 

temperatura, colocando-se uma gaze sobre o recipiente que impeça a mistura da fracção 

espermática do ejaculado com a última fracção do ejaculado, funcionando assim como um 

filtro. Quando o varrasco exterioriza a ponta do pénis, o operador segura-o de forma que os 

dedos da sua mão fixem a glande sem exercer uma grande pressão até conseguir a máxima 

exteriorização (KUBUS, 1999). A extremidade do pénis é virada para cima de modo que o 

sémen escorra pela mão do operador permitindo assim uma melhor selecção das fracções 

recolhidas. A colheita de sémen deve ser realizada com o auxílio de uma luva de polivinil 

(nunca de látex), sendo este, actualmente, o método mais utilizado, já que a colheita de 

sémen com a “mão desprotegida “ além de ser anti-higiénico pode também ser a origem de 

contaminações entre varrascos. Após a recolha é medida a temperatura do sémen ainda no 

recipiente onde foi recolhido, antes de o colocar no banho-maria, e assegurar que a 

diferença de temperatura entre os dois não seja superior a 2 °C, se tal ocorrer, ajustar a 

temperatura do banho-maria ao sémen, e nunca ao contrário. O sémen puro não pode ser 

mantido no banho-maria mais de 15 minutos para evitar danos da membrana espermática. 

Posteriormente deve-se proceder à avaliação do sémen através dos exames laboratoriais de 

rotina acima referidos. Uma vez confirmada a qualidade do sémen e conhecida a sua 

concentração, calcula-se o número de doses que se podem obter com esse ejaculado. A 

dose mínima necessária tem em consideração o tipo de inseminação a que se destinam as 

doses (MARQUES et al., 2002). 
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2.9.2. Conservação das doses seminais 

Para que o sémen diluído mantenha a sua capacidade fecundante durante o seu 

armazenamento em refrigeração a 15°C é fundamental cumprir algumas condições 

(KUBUS, 1999): 

a) Utilizar água destilada não esteja alterada bioquimicamente ou 

microbiologicamente; 

b) Usar um diluidor; 

c) Recolher exclusivamente a fracção espermática do ejaculado para reduzir os sais 

que se encontram no plasma seminal; 

d) Diluir a 37 °C num período inferior a 15 minutos após a recolha do sémen e deixar 

descer lentamente a temperatura das doses (durante 1,5 a 2 horas) até à temperatura 

ambiente (20-25 °C) (MARQUES et al., 2002); 

e) Não expor as doses durante largos períodos de tempo à luz directa; 

f) O sémen armazenado deve ser agitado cada 12 horas para manter os SPZ em 

suspensão no diluidor. 

2.9.3. Armazenamento do sémen 

A função dos SPZ é influenciada por dois factores após a ejaculação: a temperatura 

à qual o sémen é colhido e armazenado após a diluição e as condições do meio de diluição 

(KUBUS, 1999). Os SPZ são muito sensíveis ao choque térmico, principalmente ao frio. 

Após o arrefecimento do sémen já diluído, este deve ser armazenado em estufa de 

conservação a 15 °C, temperatura à qual ocorre uma diminuição do metabolismo e da 

mobilidade espermática, bem como uma diminuição do crescimento bacteriano (MARQUES 

et al., 2002). Os SPZ que são diluídos com os fluidos seminais mantêm a sua motilidade 

apenas por algumas horas. Para aumentar a sua sobrevivência in vitro é necessário reduzir 

a actividade metabólica com inibidores químicos, o que implica a sua diluição. Os diluidores 

do sémen foram idealizados para assegurarem uma protecção contra as alterações de 

temperatura e de pH, para aumentarem o volume de sémen, para constituírem uma fonte de 

nutrientes para os espermatozóides e também para inibirem o crescimento bacteriano 

(JOHNSON et al., 2000; KUBUS, 1999).  

 

2.10. Os diluidores  

Para ser produzida uma dose inseminante é necessário um meio de suspensão, os 

chamados diluidores. A IA na espécie suína obteve êxito em virtude da inovação na técnica 
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e melhoria dos materiais utilizados, entre eles desempenhou um papel fundamental o 

desenvolvimento de diluidores para a conservação do sémen por refrigeração (SANCHEZ, 

2003).  

Actualmente, existem três grupos de diluidores conforme o período de tempo que 

conseguem preservar o sémen, mantendo as características espermáticas e de fertilidade 

adequadas. Os diluidores de curta duração apresentam composição simples. Geralmente 

são compostos apenas por produtos salinos como citrato de sódio, bicarbonato de sódio, 

cloreto de potássio e glicose. Os diluidores de curta duração preservam o sémen por um a 

dois dias e são usados principalmente nas explorações que possuem um laboratório de IA, 

sendo o sémen utilizado dentro de 24 horas após a colheita, seja na própria exploração ou 

em explorações próximas. Actualmente são usados alguns diluidores de curta duração como 

é o caso do Illinois Variable Temperature (IVT), Kiev e Beltsville Thawing Solution (BTS). Os 

diluidores de média duração preservam o sémen durante três a cinco dia. Em relação aos 

diluidores classificados como de longa duração apresentam composições mais complexas e, 

consequentemente, têm um custo superior. Em média estes diluidores têm a capacidade de 

preservar as células por um período de 7 dias e são utilizados quando o sémen tem de ser 

transportado a longas distâncias entre o centro de inseminação e a exploração (GADEA, 

2005). Os diluidores Zorlesco, Reading e Androhep são exemplos de diluidores de longa 

duração utilizados na preparação das doses (ARAÚJO, 2006). A maioria dos diluidores 

apresenta limitações em relação à manutenção da viabilidade espermática, a qual fica 

reduzida após 72 horas de armazenamento (ALTHOUSE, 1997). Assim, a escolha do 

diluidor deve considerar as condições em que a inseminação artificial irá ocorrer, o tempo 

que normalmente decorre entre o processamento das doses e a IA (BORTOLOZZO et 

al.,2005). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

O principal objectivo desta dissertação foi a realização de um ensaio comparativo de 

diferentes métodos de inseminação, nas condições habituais de maneio de uma exploração 

de suínos. 

 

3.1. Localização e caracterização da exploração 

O estudo teve lugar na exploração Reis & Silva, Lda, situada em Fradelos, Vila Nova 

de Famalicão. A informação foi recolhida em dois períodos distintos, um no período quente 

(A) compreendido entre 22/08/2011 a 13/09/2011 e outro num período frio (B) entre 

21/11/2011 a 13/12/2011. Os dados por nós recolhidos dizem respeito apenas a um sector 

da exploração. 

Esta é uma exploração de ciclo fechado, com 820 reprodutoras, que produz porcos 

para abate e também reprodutoras para a renovação do seu efectivo.  

O efectivo encontra-se dividido em quatro sectores com funcionamento 

independente. O sector de cobrições é composto por jaulas individuais com 1,32 m2 cada, 

todas elas têm um corredor frontal e outro na retaguarda para visualização das porcas e 

passagem do varrasco. As jaulas estão equipadas com bebedouro e comedouro. O 

pavimento era em betão sendo que na sua parte posterior constituído por grelhas de betão 

armado para escoamento das fezes e da urina. Este sector tem ligação directa com os 

sectores da gestação e da maternidade. 

 

3.2. Animais utilizados no estudo 

Para a realização do trabalho foi utilizado fêmeas resultantes do cruzamento de 

Large White x Landrace (F1 LW x LR) do efectivo reprodutor da referida exploração, 

sanitariamente controladas e consideradas indemnes de doenças infecto-contagiosas. 

 

3.3. Maneio reprodutivo  

O método utilizado, nesta exploração, para a sincronização de cio foi o desmame. As 

porcas são desmamadas à quarta-feira sendo, na sua maioria, inseminadas na segunda e 

terça-feira da semana seguinte. Durante este período os animais são alojados na sala de 

cobrições, onde estão presentes alguns varrascos, em jaulas individuais (0,60 m x 2,2 m) 

providas de comedouro e bebedouro individual. 
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Na segunda e terça-feira da semana seguinte, a detecção de cios é realizado com 

ajuda de um varrasco fazendo-o passar na zona frontal às porcas, por um período de 15 

minutos, duas vezes por dia (Figura 15).  

 

 Figura 15 - Posição do varrasco durante a detecção de cios 

(Fonte: MARTÍN, 2009) 

A identificação das porcas em cio baseou-se em sinais comportamentais, 

nomeadamente o reflexo de imobilização e som característico e com base em parâmetros 

físicos, cor da vulva e presença de muco. Após a detecção de cio as porcas foram 

inseminadas o mais precocemente possível, com uma das duas metodologias em estudo. 

No dia seguinte à primeira inseminação, ou seja, cerca de 24 horas após a primeira IA, as 

porcas foram inseminadas novamente, usando o mesmo método inicial. Após a inseminação 

as porcas permaneceram nas jaulas onde foram alimentadas individualmente até se 

proceder ao diagnóstico de gestação por não retorno ao cio (21º dia) e por ultrassonografia, 

que foi efectuada ao 25ºdia após a inseminação. 

 

3.4. Metodologias das inseminações 

As porcas foram inseminadas com sémen recolhido e preparado na própria 

exploração. A concentração de spz no ejaculado foi estimada por espectrofotometria. As 

doses utilizadas em ambos os métodos foram preparadas com um diluidor de média 

duração (Magorange) e possuíam cerca de 3 x 109 de SPZ, contidos num volume de 100 ml. 

 Grupo controlo (IAC) 

O grupo controlo diz respeito ao método de inseminação em uso na exploração e 

que consiste na deposição dos SPZ na zona cervical do tracto reprodutivo (Figura 16).  
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Figura 16 - Local de deposição do sémen no tracto reprodutivo da porca 
 

A inseminação foi realizada de acordo com as etapas seguintes: 

1- Limpeza da vulva com um toalhete não espermicida; 

2- Lubrificação de um catéter convencional, seguida da introdução na vagina e rotação 

do catéter em sentido anti-horário até atingir e fixar-se nas pregas do cérvix; 

3- Conexão do frasco com a dose inseminante ao catéter e a sua colocação no suporte 

de auto-inseminação (Figura 17);  

 

Figura 17 - Inseminação artificial recorrendo ao suporte de auto-inseminação 

 

4- Após a entrada de todo o sémen no tracto reprodutivo, removem-se os alforges e a 

estrutura de fixação do frasco de sémen, permanecendo este conectado ao catéter que 

permaneceu ainda inserido no tracto reprodutivo durante cerca de 15 minutos, findo os 

quais, foi removido. 

 

 Grupo teste (IAPC) 
 

No grupo de teste, correspondente à inseminação artificial pós-cervical (IAPC), esta 

foi realizada introduzindo uma sonda pelo interior do catéter convencional e depositados os 

spz numa zona pós-cervical (Figura 16). Neste caso, os passos do processo de IA foram 

Local de deposição do sémen na IAC 

Local de deposição do sémen na IAPC 
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semelhantes aos descritos para a IAC, com a diferença de que não foi utilizado o suporte de 

auto-inseminação (inseminação artificial manual - Figura 18) e de que através do catéter 

convencional foi introduzido uma sonda até a área pós-cervical, onde foram depositados os 

espermatozóides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Figura 18 - Inseminação artificial manual 

 

3.5. Maneio alimentar 

Durante o período entre o desmame e o cio as porcas foram alimentadas com um 

alimento composto completo indicado para esta fase produtiva, distribuído em regime ad 

libitum (“flushing alimentar”). 

Após esse período e durante toda a gestação o plano alimentar foi sendo ajustado 

em função da condição corporal das porcas e do tempo de gestação. Em relação à água, 

esta encontrava-se permanentemente disponível, através de um bebedouro individual do 

tipo “chupeta”. 

 

3.6. Desenho experimental 

O ensaio foi realizado na referida exploração e foram inseminadas pela técnica de 

inseminação artificial cervical (IAC) e pela inseminação artificial pós-cervical (IAPC). Neste 

ensaio foram inseminadas 233 porcas segundo a metodologia IAC e 75 através da IAPC, 
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tendo parido 199 e 64 fêmeas, respectivamente. As porcas que não pariram foram 

eliminadas por motivos variados ou repetiram a inseminação. 

As porcas utilizadas possuíam idades (número de parto) compreendidas entre 1 a 8, 

como é apresentado no quadro abaixo, onde se mostra o número de porcas para cada idade 

e metodologia. 

 

 

 

Quadro 3 - Distribuição das porcas do ensaio com base no número de partos e do método de IA 

O método de IAPC não foi utilizado nas porcas nulíparas, dadas as recomendações 

nesse sentido que existem na bibliografia (LEVIS et al.,2002). 

Para cada porca utilizada no ensaio, além da metodologia usada na IA, foram 

registados os eventos subjacentes, nomeadamente, a confirmação da gestação ou retorno 

ao cio. Para as porcas gestantes foram, ao parto, registados os valores de nados totais 

(NT), nados vivos (NV), nados mortos (NM) e mumificados.  

 

3.7. Análise estatística 

No sentido de identificar diferenças estatisticamente significativas para os 

parâmetros em estudo, efectuaram-se análises de variância, considerando como factores de 

variação o método de inseminação, a época de realização da inseminação e o número de 

partos. 

As análises estatísticas efectuadas foram realizadas com recurso ao programa JMP 

V.5.0.1 (SAS, 2002). Consideraram-se os valores das análises de variância significativos 

para um valor de p <0,05. Quando a análise de variância apresentou valores significativos (p 

<0,05) e, sempre que necessário, mais que duas médias, estas foram comparadas pelo teste 

de Tukey, considerando-se de igual forma o resultado significativo para valores de p <0,05.   

 

 

 

 

 

 Número de partos  

IA 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

IAC 49 27 37 32 25 16 10 3 199 

IAPC - 20 20 8 8 3 4 1 64 

 Número total de fêmeas utilizadas no ensaio 263 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Efeito da metodologia de inseminação sobre os parâmetros em estudo  

No Quadro 4 e Gráfico 1 são apresentados os resultados relativos aos valores dos 

parâmetros médios (NT - Nados totais; NV – Nados vivos; NM – Nados mortos; NMumif – 

Nados mumificados) de acordo com a metodologia de inseminação.  

Quadro 4 - Valores médios dos parâmetros de acordo com o tipo de inseminação 

EPM – Erro padrão da média; Efeito – Nível de significância do valor de p da análise de variância,  
  ns – não significativo (p >0,05); * - significativo (p <0,05) 
 
 

Gráfico 1 - Representação gráfica dos resultados relativos aos parâmetros médios de acordo com o 
tipo de inseminação 

 

Os valores médios dos parâmetros NT (13,76) e NV (12,76) em ambas as 

metodologias encontram-se dentro dos intervalos considerados normais para cada 

parâmetro [11,6 – 13,9] e [10,8 – 13,1], respectivamente (CHARNECA, 2010).  

Verifica-se, com excepção dos NV, que os restantes parâmetros avaliados não são 

afectados de forma estatisticamente significativa pelo método de IA em estudo. Os 

resultados por nós encontrados diferem dos apresentado por WILLIAMS (2003) que, para o 

parâmetro NV, verificou não haver diferenças da responsabilidade do método de 

inseminação.  

IA NT NV NM Nmumif 

IAC  

(n=199) 
14,19 13,2 0,98 0,37 

IAPC  

(n=64) 
13,27 12,31 0,95 0,25 

EPM 0,426 0,391 0,164 0,077 

Valor p 0,0616 0,0494 0,8663 0,1686 
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Quanto aos nossos valores para parâmetros NT, os resultados por nós encontrados 

são também suportados por PANZARDI et al. (2010); DALLANORA (2004); BENNEMANN 

et al. (2004); WILLIAMS (2003) e WATSON et al. (2002) que concluem não haver efeitos do 

tipo de IA neste parâmetro.  

Com base num trabalho recentemente publicado (CHARNECA, 2010) verifica-se 

que, na produção intensiva de suínos, a produtividade numérica tem aumentado nos últimos 

anos. Esses valores reflectem certamente os avanços, entretanto verificados, ao nível 

genético, no maneio e nas instalações, mas vários autores (TRIBOUT et al, 2003) 

apresentam que esses ganhos são suportados principalmente pelo aumento do número total 

de leitões nascidos ou pelo aumento do número de leitões nascidos vivos por ninhada e não 

por uma diminuição da mortalidade dos leitões, que se tem mantido relativamente constante 

ou, em muitos casos tem aumentado. 

A prolificidade das porcas é também influenciada pela eficiência da IA realizada. 

Assim, tanto a metodologia (protocolo de IA) como a prática do operador e o rigor na 

aplicação dessa técnica são fundamentais para o sucesso da IA. 

Neste caso, os operadores que realizaram a IA, na exploração em estudo, possuíam 

uma longa experiência na aplicação da metodologia da IAC, mas não em relação à 

aplicação da IAPC, pois esta foi recentemente implementada, sendo prática bastante menor. 

Assim, pode ter existido algum efeito deste factor nos resultados obtidos. Também o limitado 

número de observações pode ter afectado os resultados apresentados. 

 

4.2. Efeito do período para cada método de IA 

No Quadro 5 e Quadro 6 estão representados os resultados obtidos com a 

utilização de cada método no período A e B do ensaio. 

  
Quadro 5 - Efeito do período sobre o método IAC 

IAC NT NV NM Nmumif 

A  

(n=83) 
13,51 12,6 0,92 0,39 

B  
(n=116) 

14,66 13,63 1,03 0,36 

EPM 0,375 0,347 0,14 0,071 

Valor p 0,0206 0,0250 0,5163 0,801 

Efeito * * ns ns 

Efeito – Nível de significância do valor de p da análise de variância, ns – não significativo (p  >0,05);    
  * - Significativo (p <0,05) 
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No Quadro 5 relativo ao método de IAC são observadas diferenças significativas 

para os parâmetros NT E NV entre os dois períodos em estudo. Os parâmetros NM e 

Nmumif não apresentam diferenças estatísticas e as diferenças numéricas também são 

muito reduzidas. Verificou-se assim que a diferença nos NV, não se deve a diferenças nos 

nados mumificados ou na mortalidade ao parto (NM), mas a diferenças na prolificidade 

(NT). Há pois um efeito negativo marcante das temperaturas elevadas na prolificidade. 

Este efeito é sobejamente conhecido e documentado por vários trabalhos e pode ter lugar 

através dos efeitos nefastos do calor sobre a porca – morte embrionária – e também sobre 

o macho (menor qualidade espermática (ALONSO, 2009)). 

Quadro 6 - Efeito do período sobre o método IAPC 

Efeito – Nível de significância do valor de p da análise de variância, ns – não significativo (p >0,05);                      
* - significativo (p <0,05) 

Relativamente a IAPC (Quadro 6) verificam-se sensivelmente os mesmos efeitos, 

mas não há diferenças estatísticas significativas no parâmetro NT, apesar das diferenças 

numéricas serem bastante grandes (Δ 1,3 leitões/ninhadas). Provavelmente este resultado 

estatístico não significativo resulta do reduzido número de observações. Fica pois a 

convicção que, também nesta modalidade de IA, o calor tem fortes efeitos negativos. 

No Quadro 7 são apresentados os resultados do efeito da IA, do período e da sua 

interacção. Nesta análise foram excluídos os dados do primeiro parto, exclusivo da IAC. 

Quadro 7 - Resultados do efeito da IA, do período e da sua interacção, excluído o primeiro parto 

 IA Período IA EPM Valor de p 

 IAC IAPC A B  IA Período IA*Período 

 n=150 n=64 n=87 n=122     

NT 14,45 13,29 13,24 14,50 0,437 0,029 0,018 0,851 

NV 13,36 12,34 12,20 13,50 0,394 0,033 0,007 0,658 

NM 1,088 0,951 1,043 0,996 0,174 0,861 0,825 0,596 

Nmumif 0,363 0,252 0,267 0,348 0,071 0,198 0,344 0,488 

EPM – Erro padrão da média (considerado o maio valor) 

IAPC NT NV NM Nmumif 

A 

(n=33) 
12,61 11,58 1,03 0,18 

B 

(n=31) 
13,97 13,1 0,87 0,32 

EPM 0,58 0,51 0,261 0,09 

Valor p 0,097 0,036 0,662 0,268 

Efeito ns * ns ns 
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Conhecida a menor prolificidade ao primeiro parto, decorre desta análise um efeito 

significativo, quer da metodologia de inseminação quer do período de inseminação, nos 

parâmetros NT e NV. Os NM e Nmunif, tal como anteriormente, mantêm-se sem diferenças 

entre tratamentos. 

 

4.3. Efeito do número de partos da porca 

O Quadro 8 e Gráfico 2 mostram os resultados do efeito da idade (número de partos 

da porca) sobre os parâmetros produtivos. 

Quadro 8 - Efeito do número de partos sobre os parâmetros produtivos    

 Efeito – Nível de significância do valor de p da análise de variância, ns – não significativo (p >0,05);              
  * - significativo (p <0,05); *** - altamente significativo (p <0,001) 
 

Gráfico 2 – Representação gráfica do efeito do número de partos sobre os parâmetros 
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Nº partos (n=263) NT NV NM Nmumif 

1 (n=49) 13,02 12,29 0,73 0,41 

2 (n=47) 12,87 12,38 0,49 0,32 

3 (n=57) 13,98 13,16 0,82 0,33 

4 (n=40) 14,85 13,98 0,88 0,25 

5 (n=33) 14,45 13,12 1,33 0,24 

6 (n=19) 15,53 13,89 1,63 0,42 

7 (n=14) 15,07 13,00 2,07 0,43 

8 (n=4) 13,75 10,75 3,00 1,00 

Valor p 0,014 0,101 <0,0001 0,374 

Efeito * n.s *** n.s 
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O Gráfico 3 representa as equações de regressão relativas a evolução dos 

parâmetros NV, NV, NM com a idade das porcas. 

 

Gráfico 3 - Equações de regressão relativas a evolução dos parâmetros NT, NV, NM com a idade 

das porcas 

 

 

Com a análise do Quadro 9 verifica-se que o número de partos afecta de forma 

estatisticamente significativa (p <0,05) os parâmetros NT e NM, resultado este que está em 

concordância com o que foi apresentado por PINHEIRO (2000) em que afirma que o número 

de partos da porca, influencia directamente o número médio de leitões nascidos totais. Tal 

como no nosso estudo, SCHNEIDER et al. (2001) não observaram influência do número de 

partos sobre a taxa de mumificação fetal.  

A idade ao parto da fêmea influencia a mortalidade, com as fêmeas mais velhas 

(número de partos superior a seis) a apresentarem NM mais elevados, conforme refere 

WENTZ et al. (2006). 

MELLAGI et al. (2009) também afirmam que maiores idades estão geralmente 

associadas a uma maior mortalidade, o que pode estar relacionado com a maior gordura 

corporal de fêmeas mais velhas, ou com o aumento na duração do parto e ainda com 

alterações do sistema reprodutivo e menor capacidade muscular do útero, conduzindo a um 

parto menos eficiente. Também BORGES et al. (2008) comentam ser conhecido o facto de 

que ninhadas grandes estão associadas ao aumento nas taxas de nados mortos e de 

mumificados. 
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Genericamente, verifica-se uma tendência para as porcas aumentarem a produção 

de leitões (NT) até à 6ª ninhada, ocorrendo depois uma redução (ALVARENGA, 2005). No 

caso dos NV, verifica-se uma tendência semelhante, mas o valor máximo ocorre próximo do 

quarto parto. Relativamente aos NM a tendência é o seu número aumentar sempre à medida 

que a idade da porca aumenta (Gráfico 2). Este modelo resulta da evolução da taxa de 

ovulação das porcas e da mortalidade embrionária (WHITTEMORE, 2006). A evolução da 

condição corporal das porcas é de grande importância sobre estes factores. Assim, o 

maneio alimentar é fundamental para assegurar uma boa condição corporal das porcas 

(HENRY et al., 1989). 

A síndrome de 2ª parto é um problema reprodutivo tradicionalmente conhecido em 

suinicultura. Parece resultar fundamentalmente, do facto das porcas iniciarem a sua 

actividade reprodutiva demasiado cedo e com insuficiente condição corporal. Com efeito, 

porcas primíparas a amamentarem ninhadas numerosas em condição corporal insuficiente, 

vão ser fortemente penalizadas durante a lactação. Desta forma entram num segundo ciclo 

produtivo sem reservas corporais suficientes para assegurarem uma boa taxa de ovulação e 

uma baixa taxa de mortalidade embrionária (WENTZ et al., 2006). Este problema traduz-se 

numa redução inesperada do tamanho das ninhadas ao 2ª parto, tendência esta visível nos 

resultados por nós apresentados. SCHENKEL et al. (2007) também afirmam que a redução 

na produção de leitões no segundo parto em relação ao primeiro é um problema frequente 

em diversas explorações. 

De acordo com WENTZ et al. (2000), a produtividade da fêmea suína eleva-se com o 

aumento do número de partos, chegando ao nível máximo quando a fêmea atinge o 5º ao 7º 

parto. WENTZ et al. (2000) citam que observaram um aumento linear do tamanho da 

ninhada do 1º até ao 7º parto, sendo que as fêmeas com mais de 8 partos apresentaram 

médias das ninhadas sempre maiores que as primíparas. Já BORTOLOZZO et al. (2005) 

citam que, de maneira geral, o número de leitões nascidos aumenta do 1º ao 5º parto, 

permanece constante até ao 7º e declina nos partos seguintes. No nosso caso verifica-se 

que a tendência de evolução dos NT e NV é melhor explicada por um polinómio de segundo 

grau (Gráfico 3) com o máximo por volta do sexto e quarto parto, respectivamente, como já 

referido. Já o número de NM é claramente explicado por uma variação linear (r2= 0,8566) 

(aumentado com a idade da porca). 
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No quadro seguinte (Quadro 9) foi feita uma análise excluído o primeiro parto e 

agregando o segundo e o terceiro partos (p2+p3), o quarto e o quinto partos (p4+p5) e 

os partos sexto e superiores (p≥ 6). 

 
Quadro 9 - Relação entre a metodologia de IA e a idade e a sua interacção,excluído o primeiro parto 

p2+p3 - agregando o segundo e terceiro partos; p4+p5 - agregando o quarto e quinto partos; ≥ p6 - 
incluídas porcas com 6 ou mais partos; EPM - Erro padrão da média (considerado o maior valor); 

diferentes expoentes na mesma linha corresponde a valores significativamente diferentes (p <0,05) 
 

Verifica-se nesta análise uma tendência para, na IAC, os NT serem maiores 

(p=0,089) e também os NV (p=0,086) do que na IAPC. Os NT também apresentam uma 

tendência (p=0,066) para ocorrer um efeito da idade. A comparação de médias efectuada 

pelo teste de Tukey não apresenta diferenças, contudo se efectuada uma comparação pelo 

teste T de Student, os valores de NT nas porcas de “p2+p3” são menores do que nas porcas 

de p≥6. As porcas “p4+p5” não diferem dos outros grupos. Esta análise alerta também para 

os cuidados que devemos ter com o uso de novas tecnologias. O efeito da idade, com maior 

número de NM e Nmumif nas porcas velhas, é conhecido e aponta para a necessidade de 

rejuvenescer o efectivo.  

 

 

 

 

 

 

 
IA Idade EPM Valor de p 

 IAC IAPC p2+p3 p4+p5 ≥ p6  IA Idade IA*Idade 

 n= 150 n=64 n=104 n=73 n=37     

NT 14,60 13,27 13,46 14,77 15,16 0,698 0,089 0,066 0,550 

NV 13,50 12,31 12,78 13,63 13,22 0,636 0,086 0,656 0,229 

NM 1,10 0,95 0,68b 1,13a,b 1,95a 0,263 0,713 0,0005 0,391 

Nmumif 0,37 0,25 0,33a,b 0,25b 0,49a 0,111 0,430 0,023 0,182 
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5. CONCLUSÕES 

O número reduzido de estudos deste tipo, em que se comparam diferentes métodos 

de inseminação nas condições habituais das explorações é uma realidade, tendo em conta 

que actualmente, a maior parte das cobrições neste sector é efectuada por inseminação 

artificial e considerando as dimensões do sector é fácil compreender a necessidade de se 

efectuarem estudos que permitam caracterizar esses métodos. Os valores determinados 

neste trabalho não podem ser utilizados como valores absolutos para os parâmetros 

avaliados, uma vez que o número de animais utilizados não foi o ideal. 

Como conclusões do trabalho por nós realizado nas condições descritas devemos 

destacar o seguinte: 

 Os parâmetros NT, NM e Nmumif não são afectados pelo tipo de IA; 

 A IAPC afecta negativamente o parâmetro NV (-0,89 leitões/parto) comparativamente 

à IAC; 

 Quando a IAC é realizada numa época do ano quente, este facto afecta 

negativamente os parâmetros NT e NV, -1,03 e -1,15 leitões/partos, respectivamente. Na 

metodologia IAPC, a época do ano (quente) apenas afecta negativamente os NV (-1,52 

leitões/parto), embora de forma marcante. 

 Os parâmetros em estudo variam com a idade da porca (número de partos) da forma 

documentada na bibliografia, ou seja, os NT e NV tem uma melhoria ao longo dos 

sucessivos partos, atingem um máximo ao sexto e quarto parto, respectivamente, e depois 

decrescem. Quanto aos NM vão sempre aumentando com a idade da porca. Os Nmumif não 

apresentam relação com a idade da porca; 

 Também, tal como documentado na bibliografia, é claramente visível nos nossos 

resultados uma redução nos NT no segundo parto (Síndrome de 2ºparto). 

Em suma podemos afirmar que a principal ilacção a tirar deste ensaio é que na 

escolha de determinado método de inseminação não podemos considerar apenas este ou 

aquele parâmetro, mas devemos proceder a uma avaliação global e dirigida a determinada 

exploração. É preciso considerar os custos de cada método, os parâmetros reprodutivos, as 

dimensões e a capacidade económica da exploração, os níveis de formação do pessoal, os 

níveis de sensibilidade e disponibilidade do pessoal para a aprendizagem de novas técnicas, 

o número de inseminações a efectuar, entre outros. No entanto este trabalho pode ser uma 

ferramenta útil aquando do momento da escolha, a mais não ser pelas questões que possa 

ter levantado, e pode ser um modelo útil para servir de base à elaboração de novos estudos 

nesta área. 
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