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 A inseminação artificial pós-cervical (IAPC) consiste na deposição do sêmen no corpo 

ou cornos uterinos, permitindo a redução de células espermáticas nas doses inseminantes, sem 

prejuízos ao desempenho reprodutivo das fêmeas. O uso da biotecnologia em fêmeas multíparas 

tem crescido nos últimos anos, e, mais recentemente, alguns trabalhos vêm sendo realizados com 

fêmeas primíparas. Entretanto, a categoria de fêmeas nulíparas não tem sido contemplada nesses 

estudos. Isso deve-se ao fato de haverem inúmeros relatos na literatura sobre a maior dificuldade 

de inserção do cateter nestes animais mais jovens, devido a presença do hímen e tamanho 

reduzido da cérvix. O objetivo deste trabalho foi avaliar a performance reprodutiva das leitoas 

(nulíparas), submetidas à inseminação artificial pós-cervical (IAPC) comparada à inseminação 

artificial tradicional (IAT). As fêmeas foram alocadas de forma randômica na linha sequencial de 

coberturas sendo que as fêmeas alocadas nos boxes com numeração ímpar foram submetidas à 

IAPC e, as alocadas nos boxes com numeração par, foram submetidas à IAT. As fêmeas foram 

separadas em dois tratamentos: IAPC (n=120) inseminadas com doses contendo 2,5 x 109 células 

espermáticas em 80 ml e IAT (n=120) inseminadas com doses contendo 1,5 x 109 células 

espermáticas em 45 ml. As doses utilizadas foram feitas em homospermia, e coletadas de machos 

doadores da linhagem comercial Agroceres PIC 425 Elite, com idade variando entre 10 a 15 

meses. Todas as doses foram produzidas em “split sample”, ou seja, as doses utilizadas em ambos 

os tratamentos foram produzidas a partir dos mesmos ejaculados. O diagnóstico de cio foi 

realizado duas vezes ao dia (oito e 16 horas), utilizando-se o reflexo de tolerância ao macho na 

presença do homem (pressão no dorso).  

O diagnóstico de retorno ao cio era efetuado a partir dos 18 até os 23 dias após a IA e o 

diagnóstico de prenhez foi feito através de ultrassonografia transabdominal (Aloka® ) em tempo 

real, nas fêmeas entre 26 a 32 dias de gestação e os demais dados foram coletados in loco e 

através do software de gestão de granjas de suínos (Pigmaster®), para posterior analise. As 

fêmeas em IAT foram inseminadas na presença do macho e as doses eram depositadas na porção 

cranial da cérvix por meio de uma pipeta descartável com ponta de espuma (Equittec®, Marau, 

RS, Brasil). As fêmeas em IAPC foram inseminadas sem a presença do macho, e as doses eram 

depositadas no corpo do útero ou em um dos cornos uterinos, com auxílio de um cateter de 
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polipropileno (Equittec®, Marau, RS, Brasil) que deslizava pelo interior da pipeta, inserido até 

200mm para além da cérvix. 

Os resultados deste trabalho, realizado com nulíparas, mostrou que nas fêmeas em IAPC a taxa 

de sucesso no transpasse do cateter foi de 91,14%; dificuldade na introdução do cateter em 

apenas 8,86% das fêmeas. Os dois métodos de inseminação (IAT e IAPC) produziram índices 

reprodutivos semelhantes. Não foi encontrada diferença estatística (Tab. 1) para os parâmetros 

taxa de retorno ao cio, taxa de parição, número de leitões nascidos totais, nascidos vivos, 

nascidos mortos e no número de leitões mumificados, quando se compara a técnica de IAT com a 

de IAPC. Tais resultados reforçam, mais uma vez, que a IAPC, indiferentemente da categoria 

animal utilizada, não compromete a performance reprodutiva das fêmeas. 

 

Tabela 1. Performance reprodutiva de leitoas submetidas à inseminação artificial tradicional 

comparadas com leitoas submetidas à inseminação artificial pós-cervical 

Variáveis 
IAT (80mL) IAPC (40mL) 

(2,5 x 10⁹ Sptz)  (1,5 x 10⁹ Sptz)  

Taxa de retorno ao cio, % 3,66  2,15  

Taxa de parto % 89,38  91,76  

Nº leitões nascidos totais 11,63 ± 0,19 11,81 ± 0,19 

Nº leitões nascidos vivos 10,73 ± 0,36 10,99 ± 0,20 

Nº leitões nascidos mortos 0,66 ± 0,06 0,58 ± 0,06 

Nº leitões mumificados 0,27 ± 0,04 0,20 ± 0,03 

 

A técnica de IAPC apresentou alta taxa no transpasse em leitoas, sem afetar negativamente a 

performance reprodutiva do rebanho, demostrando que a inseminação artificial pós-cervical em 

leitoas, realizada com doses inseminantes contendo 1,5 x 109 células espermáticas em 45ml, pode 

ser utilizada nos rebanhos comercias em substituição a inseminação artificial tradicional, 

realizada com doses inseminantes contendo 2,5 x 109 células espermáticas em 80ml sem 

comprometer a performance reprodutiva do plantel. 

 


