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RESUMO 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PÓS-CERVICAL EM PRIMÍPARAS SUÍNAS  

Autor: Pedro Ernesto Sbardella 

Orientador: Prof. Fernando Pandolfo Bortolozzo 

Co-orientadores: Prof. Ivo Wentz 

     Profª Mari Lourdes Bernardi 

Este estudo avaliou a performance reprodutiva de primíparas suínas submetidas à inseminação 

artificial pós-cervical (IAPC) comparada à inseminação artificial cervical (IAC). A 

dificuldade na introdução do cateter, ocorrência de sangue ou refluxo durante a inseminação e 

o volume e o total de células refluídas até 60 minutos após a inseminação também foram 

avaliados. As fêmeas foram homogeneamente distribuídas, de acordo com a perda de peso na 

lactação, duração da lactação, número de leitões desmamados, intervalo desmame-estro e 

nascidos totais no parto anterior, em dois tratamentos: IAPC (n=165) com 1,5 x 10
9
 células 

espermáticas em 45 ml e IAC (n=165) com 3 x 10
9
 células espermáticas em 90 ml. Foi 

realizada ultrassonografia transabdominal em tempo real no momento em que as fêmeas 

apresentaram estro e 24 horas após a última inseminação. Não houve diferença entre os 

tratamentos na taxa de parto e no tamanho da leitegada (P > 0,05). O sucesso na passagem do 

cateter intra-uterino em todas as inseminações foi possível em 86,8% (165/190) das fêmeas 

inicialmente selecionadas para o tratamento IAPC. A dificuldade na introdução do cateter em 

pelo menos uma inseminação não afetou a performance reprodutiva das fêmeas do tratamento 

IAPC (P > 0,05). A ocorrência de sangramento durante a inseminação não afetou (P > 0,05) a 

taxa de parto em ambos os tratamentos, mas o tamanho da leitegada foi reduzido nos 

tratamentos IAC e IAPC (P ≤ 0,06). O percentual de espermatozoides presentes no refluxo foi 

maior no tratamento IAC que no IAPC (P < 0,01). Não foi observada diferença (P > 0,05) na 

taxa de parto e no tamanho da leitegada de acordo com o percentual de espermatozoides no 

refluxo (Baixo: ≤ 20% e Alto: >20%). É possível realizar a IAPC em primíparas suínas com 

doses contendo 1,5 x 10
9
 células espermáticas sem causar prejuízos no desempenho 

reprodutivo. 

Palavras chave: primíparas, pós-cervical, inseminação artificial, suínos. 
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ABSTRACT 

POST CERVICAL ARTIFICIAL INSEMINATION IN PRIMIPAROUS SOWS  

Author: Pedro Ernesto Sbardella 

Advisor: Fernando Pandolfo Bortolozzo 

Co-advisors: Prof. Ivo Wentz  

         Prof. Mari Lourdes Bernardi 

The study evaluated the reproductive performance of primiparous sows submitted to post 

cervical insemination (PCAI) compared to cervical artificial insemination (CAI). Difficulty 

with catheter introduction, occurrence of bleeding or semen backflow during insemination, 

and volume and sperm cell backflow up to 60 min after insemination were also evaluated. 

Sows were homogenously distributed, according to body weight loss in lactation, lactation 

length, weaned piglets, weaning-to-estrus interval and total born in previous farrowing, in two 

treatments: PCAI (n= 165) with 1.5 x 10
9 

sperm cells in 45 ml and CAI (n= 165) with 3 x 10
9 

sperm cells in 90 ml. Transabdominal real time ultrasonography was performed at the 

moment of standing heat and 24 h after last insemination. There was no difference between 

treatments in farrowing rate and litter size (P > 0.05). Successful passage of the intrauterine 

catheter in all the inseminations was possible in 86.8% (165/190) of sows initially allocated to 

PCAI treatment. Difficulty of introducing the catheter in at least one insemination did not 

affect the reproductive performance of PCAI sows (P > 0.05). Bleeding during insemination 

did not affect (P > 0.05) the farrowing rate in both treatments, but litter size was reduced in 

CAI and PCAI sows (P ≤ 0.06). Percentage of spermatozoa present in backflow was greater in 

CAI than PCAI treatment (P < 0.01). No difference (P > 0.05) was observed in farrowing rate 

and litter size according to the percentage of spermatozoa in backflow (Low:  ≤ 20%; High: > 

20%). It’s possible to perform the PCAI in primiparous sows with doses containing 1,5 x 10
9
 

sperm cells without detrimental on reproductive performance.  

 

Key words: primiparous sows, post cervical, artificial insemination, swine. 
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1. INTRODUÇÃO 

A inseminação artificial (IA) é uma biotécnica aplicada à reprodução que emergiu na 

década de trinta em países como Japão e Rússia (WENTZ & BORTOLOZZO, 1998) e teve 

ampla difusão nas décadas de setenta e oitenta, consolidando-se na década de noventa. No 

Brasil, é utilizada na exploração comercial de suínos desde a década de 70 (SCHEID, 1991), 

quando foram implantados os primeiros programas comerciais de IA (BORTOLOZZO et al., 

2005). O principal objetivo de sua implantação esta relacionado à maximização do uso dos 

ejaculados em relação à monta natural, sem reduzir a eficiência reprodutiva e produtiva do 

plantel. O volume e número de células espermáticas das doses inseminantes (DI) varia em 

função do método de IA, que é classificado de acordo com o local de deposição da DI.  

No ano 2000, Weitze mostrou que 45% do total de matrizes do plantel mundial 

(baseado em 29 países) era submetido à inseminação artificial (24,1 milhões). Recentemente, 

Riesenbeck (2011) realizou um levantamento e observou que, excluindo a China, em torno de 

60% do plantel mundial é inseminado artificialmente, destacando o Brasil e o Chile, que 

tiveram um aumento tanto na produção de suínos como no número de fêmeas atendidas pela 

técnica. No Brasil, observou-se uma rápida expansão da técnica, passando de 2% do plantel 

submetido à IA na década de noventa (SCHEID, 1991) para 27% do total de matrizes no ano 

de 2000, correspondendo a 51% das coberturas realizadas em granjas tecnificadas (WENTZ et 

al, 2000). Este percentual continua aumentando gradativamente e, apesar de dados estatíscos 

oficiais serem escassos, estima-se que mais de 90% do plantel brasileiro de matrizes alojadas 

em granjas tecnificadas seja atendido por programas de IA (WENTZ, informação pessoal). 

O método de IA mais utilizado atualmente é a deposição intracervical do sêmen 

(inseminação artificial cervical - IAC), no qual são utilizadas DI de 80 a 100 ml com 3-4 

bilhões de células espermáticas (MARTINEZ et al., 2001). Geralmente são realizadas duas a 

três inseminações ao longo do estro, totalizando até 12 bilhões de espermatozoides por fêmea 

coberta (RATH et al., 2000). Embora esta tecnologia traga benefícios em relação à técnica 

anteriormente utilizada (monta natural), o número de células espermáticas continua elevado e, 

por isso, desafios têm sido sugeridos no sentido de melhorias na utilização da IA. 

Atualmente, o foco das pesquisas relacionadas com IA tem sido a redução do número 

de células espermáticas/fêmea/ano (BORTOLOZZO et al., 2008). Dentro deste objetivo, 

foram criadas técnicas diferenciadas de IA que permitem a redução do número de células 

espermáticas na DI, dentre elas estão a inseminação artificial pós-cervical (IAPC) e a 

inseminação artificial intrauterina profunda (IAUP). Em relação à aplicabilidade destas na 



10 

 

 

prática, a IAPC é mais recomendada, tendo em vista que trabalhos com IAUP em granjas 

tiveram resultados pouco satisfatórios devido ao maior cuidado que a realização desta técnica 

exige (VAZQUEZ, 2000; DAY et al., 2003). Desta forma, a IAUP é uma tecnologia que deve 

ser direcionada para situações onde há necessidade de se utilizar sêmen com vida útil 

reduzida, como sêmen congelado e/ou sexado (VAZQUEZ et al., 2005). 

A inseminação pós-cervical é uma técnica que permite a redução do número total de 

espermatozoides e do volume da DI, devido a redução das barreiras encontradas para o 

transporte espermático (WATSON & BEHAN, 2002). Assim, este método permite a 

otimização da utilização dos machos para produção de doses e redução na utilização de 

diluentes dentro de uma Central de Inseminação Artificial (CIA). Diversos estudos foram 

realizados comparando IAPC com IAC (MARTINEZ et al., 2001; WATSON & BEHAN, 

2002; DALLANORA et al., 2004a), aplicando diferentes volumes e número de 

espermatozoides na dose (BENNEMANN et al., 2004; MEZALIRA et al., 2005) em 

multíparas e, na maioria dos trabalhos, não foram encontrados prejuízos no desempenho 

reprodutivo das fêmeas ao se utilizar doses de até 1 x 10
9
 espermatozoides. 

Embora os resultados obtidos pela IAPC sejam satisfatórios em multíparas (WATSON 

& BEHAN, 2002; BENNEMANN et al., 2004;. MEZALIRA et al., 2005), existem limitações 

sobre o uso desta técnica em primíparas (OP1). Os poucos trabalhos existentes sobre IAPC na 

literatura que incluem primíparas utilizaram um número baixo de fêmeas desta categoria 

(SERRET el al., 2005; DIEHL et al., 2006) e, relatam efeitos negativos no desempenho 

reprodutivo subsequente (SERRET el al., 2005; DIEHL et al., 2006). Desta forma, existem 

dúvidas sobre a possibilidade de se realizar a IAPC em fêmeas OP1 sem causar prejuízos na 

produção destas fêmeas, principalmente devido à dificuldade de realizar esta técnica em 

primíparas. Além disso, o aparelho genital destas fêmeas é menos desenvolvido (LEVIS et al., 

2002) comparado à fêmeas com ordens de parto (OP) maior e essa categoria tem maior risco 

de declínio da produtividade no segundo parto. Primíparas representam em torno de 15-20% 

do rebanho reprodutivo e seu desempenho tem um grande impacto sobre a produtividade de 

uma unidade. Estas fêmeas são mais sensíveis à perda de peso durante a lactação (EVERTS, 

1994), principalmente devido a dificuldade de adaptação e à mudanças metabólicas que 

ocorrem durante a primeira gestação, lactação e no intervalo desmame-estro. Além disso, 

neste período as fêmeas ainda estão em crescimento, possuem baixas reservas de gordura e de 

proteína (EVERTS & DEKKER, 1995) e a sua ingestão de alimento é menor do que a 

necessidade de energia (MULLAN & WILLIANS, 1990), resultando numa perda de peso, que 

pode comprometer o desempenho reprodutivo subsequente (VINSKY et al., 2006). 
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Este estudo teve como objetivo avaliar a possibilidade de realizar a inseminação 

artificial pós-cervical (IAPC) em porcas primíparas avaliando a dificuldade de inserção do 

cateter, a ocorrência de refluxo de sêmen e sangramento no momento da IA, bem como o 

desempenho reprodutivo em relação às fêmeas inseminadas pela técnica tradicional (IAT). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Inseminação artificial em suínos 

A inseminação artificial (IA) emergiu na década de 30 em países como Japão e Rússia 

(WENTZ & BORTOLOZZO, 1998). No Brasil a técnica iniciou seu desenvolvimento em 

1975, com a instalação de duas centrais localizadas na região Sul do país. Após a implantação 

das primeiras centrais de inseminação artificial (CIA) em suínos foi observado um aumento 

progressivo no uso da IA, sendo estimado em 2000 que 51% das matrizes nos sistemas 

tecnificados eram atendidas por esta biotécnica reprodutiva (WENTZ et al, 2000). Atualmente 

este percentual aumentou significativamente, estimando-se que mais 90% do plantel brasileiro 

de granjas tecnificadas seja atendido por programas de IA (WENTZ, informação pessoal). No 

entanto, não existem dados estatísticos oficiais que mostrem esta realidade. 

O principal objetivo da utilização da IA esta relacionado à otimização do uso dos 

machos reprodutores em relação à monta natural, fazendo com que o uso dos ejaculados seja 

maximizado sem que ocorra uma redução na eficiência reprodutiva e produtiva do plantel. Os 

processos envolvidos nos programas de IA são simples tanto em relação ao processamento do 

sêmen, quanto ao procedimento da técnica. O volume e número de células espermáticas das 

doses inseminantes (DI) varia em função do método de IA utilizado, podendo ser classificada 

de acordo com o local de deposição do sêmen no trato reprodutivo da fêmea. 

2.2 Inseminação artificial com deposição cervical do sêmen 

A partir da implantação da IA em suínos, iniciou-se uma busca constante na 

determinação do volume e o número de células espermáticas mínimo para alcançar bons 

índices reprodutivos (DALLANORA, 2004). Nas décadas de 50 e 60, estudos demonstraram a 

necessidade mínima de 5 bilhões de espermatozoides em doses de 100 ml, para se alcançar 

índices aceitáveis de fecundação (STRATMAN & SELF, 1960; BAKER et al., 1968). 

Decorridos mais de cinquenta anos, o número de espermatozoides e o volume da DI utilizados 

na IAT, ainda são muito semelhantes aos adotados inicialmente (BENNEMANN, 2005). 

Stratman & Self (1960) submeteram 72 leitoas à inseminação artificial tradicional 4 

horas após o início dos sinais de estro com doses de 2,5, 5 e 10 bilhões de espermatozoides 

em volumes de 10, 20 e 50ml (fatorial 3 x 3) e não observaram efeito do número de 

espermatozoides na dose inseminante sobre a taxa de prenhez, sobrevivência embrionária e 

tamanho da leitegada. Porém, volumes inferiores a 50 ml afetaram negativamente estes 
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parâmetros, possivelmente devido a um maior número de espermatozoides presentes no local 

de fertilização em resposta à maior contratilidade promovida pela infusão de volumes maiores 

dentro do útero. 

Baker et al. (1968) inseminaram leitoas 6 horas (experimento 1) e 8 horas 

(experimento 2) antes da ovulação, prevista para 40 horas após a aplicação de hCG no início 

do estro. Foram utilizados 1, 5, e 10 bilhões de espermatozoides em volumes de 20, 100 e 200 

ml, em experimento fatorial com total de nove tratamentos. Os animais foram abatidos 6 e 8 

horas após a ovulação, nos experimentos 1 e 2, respectivamente. O número de 

espermatozoides na dose influenciou positivamente o número de espermatozoides presentes 

no oviduto. No experimento 1, leitoas inseminadas com doses de 100 ml apresentaram mais 

oócitos fecundados e espermatozoides na zona pelúcida, comparadas com as inseminadas com 

20 ou 200 ml. No experimento 2, leitoas inseminadas com 5 e 10 bilhões tiveram maior 

número de espermatozoides no oviduto e mais oócitos fecundados em relação às inseminadas 

com 1 bilhão. Segundo esses autores, o volume ideal para o transporte espermático adequado 

até o local de fertilização deve ser maior que 20 e próximo a 100 ml. 

Steverink et al. (1997) utilizaram a inseminação tradicional com 1, 3 e 6 bilhões de 

espermatozoides entre 3 e 48 horas antes da ovulação (determinada pela ultrassonografia em 

tempo real), com o intuito de avaliar se o aumento no número de espermatozoides na dose 

inseminante permitiria aumentar o intervalo entre a IA e a ovulação, sem trazer prejuízos à 

fecundação. As inseminações foram realizadas entre 12 e 24 horas antes da ovulação com 

doses de 1 bilhão e, entre 24 e 36 horas antes da ovulação com doses de 6 bilhões. As doses 

de 3 bilhões foram utilizadas em ambos os intervalos (12 a 24 e 24 a 36 h). Em torno de 120 

horas após a ovulação as fêmeas foram abatidas e foi verificado que o desenvolvimento de 

embriões normais não foi afetado pelo número de espermatozoides ou pelo intervalo IA-

ovulação. Além disso, não ocorreu efeito positivo na taxa de embriões normais com o 

aumento do número de espermatozoides de 1 para 3 bilhões (intervalo 12-24) e de 3 para 6 

bilhões (intervalo 24-36). Porém, foi encontrada uma correlação negativa entre o intervalo IA-

ovulação e o percentual de embriões normais, o que significa que um aumento no intervalo 

IA-ovulação de 24 h resultou em uma diminuição de 20% no percentual de embriões normais. 

Ao avaliar inseminações com DI de 95 ml com diferentes números de células (2, 3 e 4 

bilhões de espermatozoides), Marchetti (2001) não encontrou diferença na taxa de retorno ao 

estro e na taxa de parto, porém observou que as inseminações realizadas com doses de 2 

bilhões de espermatozoides apresentaram menor número de nascidos totais comparadas as 

inseminações com DI de 3 e 4 bilhões de células espermáticas. Nessa mesma linha de 
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pesquisa, Bennemann et al. (2004) realizaram a IAT com uma única DI de 90 ml contendo 1,5 

bilhões de espermatozoides em diferentes intervalos IA-ovulação e observaram resultados 

satisfatórios, utilizando doses de até 48 horas de armazenamento. Porém, para que estes 

resultados fossem alcançados, ao longo das décadas, houve um rígido controle de pontos 

críticos relacionados a qualidade do ejaculado e a IA propriamente dita, além dos avanços 

relacionados a tecnologia na produção das doses (Marchetti, 2001; Bennemann et al., 2004). 

Portanto, para garantir a eficiência do processo o protocolo utilizado na rotina da maioria das 

granjas que utilizam IAT ainda é composto por doses contendo 3-4 bilhões de 

espermatozoides em um volume de 80-100 ml. 

2.3 Deposição pós-cervical do sêmen 

No final dos anos 50, surgiram os primeiros relatos de inseminação artificial com 

deposição pós-cervical da dose inseminante, quando Hancock (1959) sugeriu que o local de 

deposição do sêmen no trato reprodutivo das fêmeas tinha grande influência nos resultados de 

fecundação.  

Um dos primeiros trabalhos realizados com inseminação pós-cervical foi o de 

Hancock (1959). O autor utilizou uma sonda de 35 cm pela qual passava um cateter de 52 cm 

que permitia a deposição do sêmen na vagina, cérvix ou útero (Figura 1). As fêmeas foram 

inseminadas no dia da entrada em estro ou 24 horas após, com 100 ml de sêmen não diluído, 

comparando a deposição vaginal, cervical e pós-cervical, utilizando a pipeta ilustrada na 

Figura 1 (Grupo A), além de um grupo submetido à IA cervical (Grupo B) e outro submetido 

à monta natural (Grupo C). Entre 24 a 72 horas após inseminação as fêmeas foram abatidas e 

os embriões foram contados. A taxa de prenhez foi de 76,5%, 83,3% e 100% e o percentual de 

oócitos fecundados foi 64,6%, 59,2% e 95,9% nos grupos A, B e C, respectivamente. No 

grupo A, a taxa de prenhez foi influenciada pelo local de deposição do sêmen, sendo 96,3%, 

50% e 57,1% para a deposição pós-cervical, cervical e vaginal, respectivamente. 

 

FIGURA 1. Equipamento utilizado para inseminação pós-cervical em suínos, composto por 

uma sonda fixada à cervix e de um cateter.  

Fonte: HANCOCK, 1959. 
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Usando a mesma tecnologia, citada anteriormente, para deposição da dose dentro 

útero, Hancock & Hovel (1961) inseminaram fêmeas com 10, 1 e 0,1 bilhões de células em 

um volume de 20 ml e obtiveram taxas de fecundação de 80,9, 81,2 e 19,8%, respectivamente. 

Estes resultados reforçaram a hipótese de Hancock (1959) de que quando se deposita o sêmen 

dentro do útero é possível reduzir o número de células infundidas, sem prejuízos na taxa de 

fecundação. Apesar de estes trabalhos apresentarem resultados promissores, este tema só 

voltou a ser discutido muito tempo após destes primeiros estudos. 

Na década de 90 foram desenvolvidas técnicas que incluíam a deposição da dose 

através de uma técnica cirúrgica (laparoscopia) (Kruger et al., 1999), na qual era necessária a 

sedação do animal, o que inviabilizava a utilização da técnica em condições de campo. Com o 

passar do tempo, foram surgindo diferentes instrumentos que permitiam alcançar o corpo e os 

cornos uterinos, sem a necessidade de sedação e de técnicas cirúrgicas. Os instrumentos 

utilizados são endoscópios, sondas e pipetas de IA modificadas, que atravessam a cérvix e 

permitem a deposição do sêmen no lúmen uterino. Como são utilizados diversos instrumentos 

para a realização da técnica, o local de deposição dentro do útero pode variar. Desta forma, 

Mathias (2003) classificou a inseminação com deposição do sêmen diretamente no útero em: 

IA pós-cervical, quando os espermatozoides são depositados no corpo ou no terço inicial do 

corno uterino e; IA intrauterina profunda, quando as células são depositadas no terço final do 

corno uterino, próximo à junção útero-tubárica. As diferentes formas de realização da 

inseminação com deposição pós-cervical da dose serão descritas nos tópicos a seguir. 

2.3.1 Inseminação artificial intrauterina cirúrgica 

Kruger et al. (1999) realizaram dois experimentos para avaliar a possibilidade de 

utilizar IAs com reduzido número de espermatozoides, pelo método cirúrgico. No 

experimento 1, as leitoas tiveram estro sincronizado com eCG e hCG e foram divididas em 5 

grupos em fatorial 5 x 3, sendo utilizadas doses com 1, 5, 10, 100 e 500 milhões de 

espermatozoides móveis por corno uterino, diluídos em 0,5 ml. As doses foram depositadas 

(de forma cirúrgica) em ambos cornos uterinos, próximo à junção útero-tubárica, em três 

momentos distintos: 32 horas ou 38 horas após a aplicação do hCG ou imediatamente após a 

ovulação. As fêmeas inseminadas 32 ou 38 horas após a aplicação do hormônio, com 1 

milhão de espermatozoides apresentaram taxa de prenhez e de parto menores em relação às 

demais doses inseminantes (P<0,05). No segundo experimento, foi utilizada a mesma técnica 

citada anteriormente, porém com a inseminação sendo realizada 32 horas após a aplicação do 

hCG. Além disso, 9 leitoas foram inseminadas de forma tradicional com 1 bilhão de 



16 

 

 

espermatozoides em 100 ml, uma única vez. As fêmeas foram abatidas 48 horas após a 

inseminação (cirúrgica ou tradicional) e foi realizada a coleta dos embriões. Assim como no 

experimento 1, a taxa de fecundação foi menor nas fêmeas que receberam apenas 1 milhão de 

espermatozoides por corno uterino (P<0,001). 

Seguindo esta mesma linha de pesquisa, Krueger & Rath (2000) submeteram fêmeas à 

inseminação com deposição intrauterina cirúrgica nos cornos uterinos, a 5 cm da junção 

útero-tubárica, com 10, 100 e 500 milhões de espermatozoides em 0,5ml. Além disso, foram 

feitos dois grupos controle com fêmeas inseminadas uma única vez, pelo método tradicional, 

com 1 e 3 bilhões de espermatozoides em 80 ml. Os resultados obtidos não mostraram 

diferenças entre a taxa de prenhez e de parto e tamanho da leitegada entre o método cirúrgico 

com redução da dose e a inseminação tradicional com 3 bilhões.  

Wolken (2001) também trabalhou com inseminação intrauterina cirúrgica em um 

experimento dividido em duas fases. Na primeira, as leitoas foram inseminadas 

cirurgicamente 32h após o tratamento com hCG, com doses contendo 10, 50 e 100 milhões de 

espermatozoides diluídos em 0,5 ou 10 ml. O grupo controle recebeu doses com 100 milhões 

de espermatozoides diluídos em 50 ml. Na segunda fase do experimento, 18 leitoas pré-

púberes, com o estro induzido, foram inseminadas com doses de 100 milhões de 

espermatozoides em 20 ml, depositados em apenas um corno uterino, 50 milhões em 10 ml 

depositados em ambos os cornos, e 100 milhões em 20 ml depositados no corpo do útero. As 

fêmeas foram abatidas 48 horas após a IA para avaliação da taxa de fecundação e observou-se 

que esta não foi afetada pelos diferentes volumes, doses inseminantes e locais de deposição 

em ambos os experimentos. 

A inseminação intrauterina cirúrgica surgiu com o objetivo de determinar o número 

mínimo de espermatozoides que poderia ser depositado próximo à junção útero-tubárica sem 

diminuir a taxa de fertilização. Os trabalhos realizados nesta área mostraram que é possível 

obter resultados reprodutivos satisfatórios utilizando doses com até 5-10 milhões de 

espermatozoides com volumes de 0,5-20ml (KRUGER et al., 1999; KRUGER & RATH, 

2001; WOLKEN, 2001). Porém, a técnica não tem aplicabilidade à campo, sendo que seu uso 

fica restrito à situações experimentais e quando se pretende utilizar um número reduzido de 

espermatozóides associado com a utilização de sêmen congelado ou sexado. 

2.3.2 Inseminação artificial intrauterina profunda 

A inseminação artificial intrauterina profunda (IAUP) consiste na deposição do sêmen 

na porção final do corno uterino, o mais próximo possível da junção útero-tubárica, com o 
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intuito de reduzir ainda mais o número de espermatozoides por DI. Porém, para que esta 

técnica possa ser realizada, um cateter flexível precisa vencer as barreiras anatômicas do trato 

genital feminino e chegar ao final dos cornos uterinos. 

Inicialmente, Martinez et al. (2001) desenvolveram uma técnica de IAUP não 

cirúrgica com o auxílio de um endoscópio, observando a possibilidade de inserção do 

endoscópio em 90% das fêmeas. Os resultados reprodutivos (taxa de parto e tamanho da 

leitegada) desse estudo foram satisfatórios em relação à taxa de parto e tamanho da leitegada, 

utilizando 50 milhões, 200 milhões e 1 bilhão de espermatozoides com esta tecnologia, 

comparada ao controle com IAT (3 bilhões). Porém, apesar da técnica ter-se mostrado efetiva, 

ela é inviável em nível de campo devido ao alto custo e a fragilidade do endoscópio 

(MARTINEZ et al., 2001). A partir desta observação Martinez et.al. (2002) desenvolveram 

um cateter para IAUP e observaram 95,4% de sucesso na introdução do cateter. As taxas de 

prenhez e parição foram semelhantes nos grupos de fêmeas inseminadas com DI de 50 e 150 

milhões de espermatozoides via IAUP, comparadas às inseminadas tradicionalmente (IAT- 3 

bilhões). Porém, quando os autores utilizaram DI com 10 e 25 milhões o desempenho 

reprodutivo foi inferior em relação aos demais grupos. 

No entanto, outros autores observaram que a utilização da IAUP na prática em granjas, 

com DI de 150 milhões de espermatozoides, resultou em uma redução da taxa de parto de até 

7% e no número de leitões nascidos de até 2,4 leitões (VAZQUEZ, 2001; DAY et al. 2003). 

Desta forma, segundo Vasquez et.al. (2005), esta é uma tecnologia que poderia ser empregada 

em situações que se utiliza sêmen com o tempo de vida útil reduzido, como é o caso do sêmen 

congelado e/ou sêmen sexado.  

2.3.3 Inseminação artificial pós-cervical  

A IAPC apresenta algumas vantagens quando comparada com IAT, como a redução 

do número de espermatozoides por DI, sendo que estudos demonstraram ser possível trabalhar 

com um número inferior a três bilhões de espermatozoides por DI. Na Tabela 1 pode-se 

observar que, em diversos trabalhos, o desempenho reprodutivo das fêmeas não difere entre 

os métodos IAPC e IAC. Além disso, trabalhos que compararam inseminações com DI com 

diferente número de espermatozóides pelo método IAPC mostraram resultados satisfatórios 

ao seu utilizar até 0,5 x 10
9
 espermatozoides. A redução do número de células espermáticas 

proporciona um aumento na quantidade de DI produzidas a partir de um mesmo ejaculado. 

Esse processo permite a otimização do uso de machos geneticamente superiores, resultando 

em um ganho genético para o rebanho. Além disso, quando o sêmen é depositado após a 
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cérvix existe uma redução ou ausência de refluxo de sêmen durante a IAPC (DALLANORA, 

2004). 

Wolken et al. (2002) inseminaram 71 fêmeas de forma não cirúrgica, depositando o 

sêmen na porção distal dos cornos uterinos, utilizando um cateter de 1 metro de comprimento 

que alcançava até 30 cm além da cérvix. A detecção do estro foi realizada duas vezes ao dia e, 

ao manifestar sinais de cio, as fêmeas eram inseminadas uma única vez 24-32 horas após, com 

doses de 500 x10
6
 ou 100 x 10

6
 espermatozoides em 20 ml ou com doses de 10 x 10

6
 

espermatozoides em 10 ml. As doses foram produzidas de forma homospérmica, sendo que 

apenas a fração rica do ejaculado foi coletada. A detecção de prenhez por ultrassonografia foi 

realizada aos 21, 23 e 28 dias e as fêmeas foram abatidas entre 28 e 35 dias de gestação para 

contagem de embriões. Não foram encontradas diferenças entre os grupos em relação à taxa 

de prenhez e número de embriões viáveis aos 28-35 dias de gestação, mas os resultados foram 

inferiores (Tabela 2) aos comumente encontrados ao se utilizar a IAT com várias 

inseminações durante o estro. 

TABELA 1. Desempenho de fêmeas inseminadas pela técnica IAPC 

Trat Sptz(x10
9
) Vol (mL) TPr(%) TP(%) NT/ET Autor 

IAPC 1,0 80 - 86,9 12,1 
Watson & Behan, 2002 

IAT 3,0 80 - 92,5 12,3 

IAPC 1,5 60 - 94,9 11,5 
Dallanora et al., 2004 

IAT 3,0 90 - 94,4 11,76 

IAPC 0,5 20 - 92,7 11,3 
Bennemann et al., 2005 

IAT 3,0 90 - 95,1 12,1 

IAPC 
1,0 20 84,7 - 13,3 

Mezalira et al., 2003 
0,5 20 85,5 - 14,3 

IAPC 
1,0 60 82,1 - 15,9 

Bennemann et al., 2004 
2,0 60 96,5 - 14,9 

IAPC* 
1,0 25 93,4 90,6 12,4 

Diehl et al., 2006 
1,0 25 96,2 95,1 12,7 

IAPC – inseminação pó-cervical; IAT – inseminação tradicional; Sptz – espermatozoides; Vol – volume; TPr – 

taxa de prenhez; TP – taxa de parto; NT/ET – nascidos totais/embriões totais; *Foram usadas doses com o 

mesmo número total de espermatozoides com duas pipetas diferentes. 

Fonte: Bennemann et al., 2008. 

 

 



19 

 

 

TABELA 2. Resultados encontrados em inseminações realizadas pelo método IAPC não 

cirúrgico 

Volume (ml) N° espermatozoides Fêmeas (n) Taxa de prenhez (%) Fetos viáveis (n) 

20 500 (x 10
6
) 22 77,3 12,6 

20 100 (x 10
6
) 23 65,2 12,5 

10 100 (x 10
6
) 26 61,5 11,3 

Fonte: Wolken et al., 2002. 

Bennemann et al. (2004) submeteram fêmeas de OP 3-9 à uma única IAPC, com dose 

contendo 1 ou 2 bilhões de espermatozoides, nos períodos de 0-24 horas e 25-36 horas antes 

da ovulação (monitorada por ultrassonografia). O número total de espermatozoides na dose e 

o intervalo pré-ovulatório do momento da inseminação não tiveram influência na taxa de 

prenhez (82,1% e 96,5%) e na sobrevivência embrionária (70,8% e 64,1%), respectivamente. 

Porém o número total de embriões foi menor quando as fêmeas foram inseminadas com 

intervalo IA-ovulação de 25-36 horas (14,7) comparado ao intervalo de 0-24 horas (16,3). 

Sendo ainda mais arrojados, Mezalira et al. (2005) também inseminaram fêmeas com OP2-9 

uma única vez, mas reduzindo ainda mais o total de células espermáticas. Foram utilizadas 

doses de 1 bilhão, 500 e 250 milhões em 20 ml, sendo que a inseminação era realizada no 

período de 0-24 horas antes da ovulação. As fêmeas foram submetidas ao diagnóstico de 

prenhez 20-23 dias após a inseminação e foram abatidas com 34-41 dias de gestação, quando 

os corpos lúteos e embriões foram contados. Não houve diferença entre os grupos na taxa de 

prenhez e o número de embriões totais foi menor nas fêmeas inseminadas com 250 milhões de 

espermatozoides comparados ao grupo inseminado com 500 milhões. Este trabalho encontrou 

resultados satisfatórios com reduzido número de células, sendo que as fêmeas inseminadas 

com 500 milhões não diferiram das fêmeas inseminadas com 1 bilhão de espermatozoides, e 

apresentaram taxa de prenhez superior a 85% e 14 embriões totais. 

2.3.4 Situação atual e perspectivas da IAPC  

Para que a técnica de inseminação pós-cervical possa ser implantada na rotina das 

unidades produtoras de suínos, é necessário que esta seja simples o suficiente para poder ser 

executada pelos funcionários. Quando foram feitos os primeiros experimentos de campo 

usando esta tecnologia em multíparas, observou-se que era possível manter os resultados 

semelhantes aos obtidos com a técnica cervical, mesmo quando os funcionários realizavam a 

inseminação (WATSON & BEHAN, 2002). A partir deste estudo foram feitos diversos 
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trabalhos nesta área, sempre com um padrão semelhante de resultados (DALLANORA et al., 

2004a; BENNEMANN et al., 2005; SERRET et al., 2005; DIEHL et al., 2006). Apesar disto, 

nesta época, a aplicabilidade massiva desta tecnologia na produção era limitada pelo alto 

custo do conjunto cateter/pipeta, inviabilizando a sua utilização. Atualmente, observou-se o 

ressurgimento da tecnologia, principalmente associado ao desenvolvimento de novos produtos 

que, além se apresentarem mais flexíveis e facilitarem a realização da técnica, possibilitaram a 

redução dos custos da IAPC. 

Watson & Behan (2002) submeteram 3240 fêmeas com OP2-11 à inseminações com 

1, 2 e 3 bilhões diluídos em 80 ml, utilizando as técnicas cervical e pós-cervical. Todas as 

inseminações foram realizadas pelas equipes das unidades, geralmente 2 a 3 funcionários que 

eram responsáveis pela inseminação em cada uma das unidades. O instrumento utilizado para 

deposição do sêmen dentro do útero foi um cateter intrauterino, que se projetava por dentro da 

pipeta convencional de IA, alcançando até 20 cm além da mesma. Não foram encontradas 

diferenças na taxa de parto e nos nascidos totais das fêmeas inseminadas com 1 (86,9% e 

12,1), 2 (92,5% e 12,3) e 3 bilhões (90,5% e 12,3) de espermatozoides pelo método pós-

cervical e 2 (91,8% e 12,6) e 3 bilhões (91,1% e 12,5) de espermatozoides pelo método de IA 

convencional (P > 0,05). A taxa de parto das fêmeas inseminadas pelo método de IA 

convencional com 1 bilhão de espermatozoides (65,8%) foi menor que todas as demais (P < 

0,001) e, os nascidos totais para este tratamento foram menores (10,3) em comparação ao 

tratamento IA cervical com 3 bilhões (12,5). 

No Brasil, o primeiro trabalho que comparou a técnica de IA cervical com a técnica 

pós-cervical em fêmeas OP2-4 foi realizado por Dallanora et al. (2004a). As fêmeas do 

tratamento IAPC receberam doses de 1,5 bilhões em 60 ml e a inseminação foi realizada com 

uma pipeta de IA descartável e um cateter de polipropileno, de 4mm de diâmetro , que 

deslizava por dentro da pipeta e alcançava até 20 cm além desta. As fêmeas do tratamento IA 

cervical receberam doses de 3 bilhões de espermatozoides diluídos em 90 ml, e a inseminação 

foi realizada com uma pipeta reciclável tipo Melrose. Os resultados obtidos por estes autores 

não mostraram diferenças nas taxas de retorno ao estro (3,6% e 4,3%), prenhez (99,5% e 

97,2%) e parto (92,8% e 93,4%) e no número de nascidos totais (11,6 e 11,8) entre IAPC e 

IAT, respectivamente. 

Bennemann et al. (2005) dividiram aleatoriamente 298 fêmeas com OP2-6 e intervalo 

desmame-estro 2 a 9 dias, em dois tratamentos. No tratamento 1, as fêmeas foram submetidas 

à IAPC com 0,5 bilhão de espermatozoides diluídos em 20 ml utilizando pipeta descartável 

tipo Supertip
®
 com cateter tipo Verona

®
 (Minitub). No tratamento 2, as fêmeas receberam 
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doses com 3 bilhões de espermatozoides em 90 ml através da técnica tradicional (IAT) com 

pipeta do tipo Melrose. Não foram encontradas diferenças na taxa de prenhez e na taxa de 

parto ajustadas em ambos os tratamentos, mas o tamanho da leitegada foi menor nas fêmeas 

do tratamento 1. Estes resultados podem indicar que, quando são utilizadas doses com número 

reduzido de espermatozoides, outros fatores passam a ter influência nos resultados, como o 

intervalo inseminação-ovulação, viabilidade espermática e fatores inerentes ao macho. 

Mais recentemente, Hernandez-Caravaca et al. (2012) submeteram fêmeas OP2-7 à 

IAPC com 1,5 e 1 x 10
9
 espermatozoides em 40 ml e 25 ml, respectivamente comparadas à 

um grupo controle inseminado pelo método tradicional com 3 x 10
9 

em 80 ml. Este estudo foi 

realizado em condições de campo, em uma unidade de produção de suínos da Espanha, com 

um total de 5063 fêmeas multíparas, sendo que destas 3347 foram inseminadas pelo método 

IAPC. Não houve diferença estatística na taxa de prenhez (88,6% e 90,4%), taxa de parto 

(82,3% e 84,1%) e nos nascidos totais (13,6 e 13,9) entre as fêmeas inseminadas pelo método 

IAT com 3 x 10
9
 e as inseminadas pelo método IAPC com 1 x 10

9
, respectivamente. As 

fêmeas inseminadas com 1,5 x 10
9
 pelo método IAPC apresentaram taxa de prenhez (91,6%), 

taxa de parto (86,8%) e nascidos totais (14,1) superiores que aquelas inseminadas pelo 

método IAT. Além de ter demonstrado resultados muito bons (melhores que os obtidos no 

controle com IAT) ao utilizar IAPC com 1,5 bilhões de células espermáticas, este trabalho 

corrobora com outros já descritos acima, mostrando que inseminações com até 1 bilhão de 

espermatozoides pelo método IAPC não trazem prejuízos aos resultados reprodutivos em 

condições de campo.  

2.4 Particularidades na utilização da inseminação pós-cervical 

2.4.1 Inseminação artificial pós-cervical em leitoas e primíparas 

A maioria dos trabalhos relacionados a técnica de deposição pós-cervical da dose 

utilizaram apenas fêmeas multíparas (MARTINEZ et al., 2001; WATSON & BEHAN, 2002; 

DALLANORA et al., 2004a; BENNEMAN et al., 2005; MEZALIRA et al., 2005), 

principalmente pelo fato de que não se recomenda a utilização desta tecnologia em nulíparas e 

primíparas devido ao menor desenvolvimento do trato reprodutivo destas duas categorias em 

relação à fêmeas multíparas (LEVIS et al., 2002). O primeiro relato de utilização de 

primíparas em trabalhos com IAPC, foi feito por Serret et al. (2005), que inseminaram fêmeas 

de ordem de parto 1-8 e categorizaram as mesmas em fêmeas OP1 (primíparas), OP2 

(segundo parto) e fêmeas OP+3 (3 ou mais partos). Foram realizados 4 tratamentos para cada 
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categoria: IAPC com 2, 1 e 0,5 bilhões de espermatozoides diluídos em 50 ml, e um grupo 

controle que recebeu IAT com 3,5 bilhões em 100 ml. No geral, as fêmeas OP1 apresentaram 

menos leitões nascidos em relação as fêmeas OP2 e OP+3 e, houve uma redução significativa 

(P < 0,001) no tamanho da leitegada em fêmeas OP1 que receberam IAPC com qualquer 

número de espermatozoides na dose e em fêmeas OP2 que receberam doses com 2 bilhões. 

Estes resultados corroboram com o que se encontra na literatura sobre a não utilização da 

IAPC em primíparas, pois a mesma pode trazer prejuízos ao desempenho reprodutivo. Porém, 

neste estudo foram utilizadas apenas 60 primíparas distribuídas em quatro tratamentos.  

Diehl et al. (2006) utilizaram multíparas e primíparas (n=80) no seu trabalho, que foi 

realizado com o intuito de avaliar os resultados reprodutivos de fêmeas inseminadas pelo 

método IAPC com duas pipetas diferentes (T1 = nova pipeta de IAPC, composta por uma 

bainha com 3 mm de diâmetro externo e 60cm de comprimento com uma extremidade 

arredondada e uma abertura opercalada nesta extremidade e um cateter de 0,4 cm de diâmetro 

e 88 cm de comprimento e; T2 = pipeta do tipo Melrose e cateter de 0,4 cm de diâmetro e 88 

cm de comprimento). Os autores não observaram diferenças na taxa de retornos ao estro, taxa 

de parto e nascidos totais entre os tratamentos, porém quando foi realizado um detalhamento 

do desempenho reprodutivo por ordem de parto observou-se um comprometimento nas 

fêmeas primíparas.  

No plantel produtivo, primíparas podem representar até 19% do grupo de cobertura 

semanal (HOVING, 2012), portanto novos trabalhos e tentativas de utilização da IAPC nesta 

categoria de fêmeas, através da diferenciação dos cateteres ou metodologia da técnica, são 

importantes para se alcançar um maior volume de fêmeas inseminadas pela IAPC e 

consequentemente, reduzir o número de células espermáticas/fêmea/ano. 

2.4.2 Dificuldade de passagem do cateter pós-cervical pela cérvix 

No início dos estudos com IAPC, a principal limitação da técnica era a dificuldade 

encontrada em passar a pipeta pela cérvix e alcançar o ambiente uterino. Por isso, os estudos 

iniciais foram realizados de forma cirúrgica, demonstrando ser possível reduzir o número total 

de espermatozoides para alcançar resultados satisfatórios (KRUGER & RATH; 1999, 

KRUGER, 2000; WOLKEN, 2001). Com a evolução dos estudos, foram desenvolvidas 

diversas tecnologias que permitiram realizar a IAPC sem sedação e de forma não cirúrgica 

(MARTINEZ et al., 2001; WATSON & BEHAN 2002; MARTINEZ et al., 2002). Até o 

presente momento, a maioria dos trabalhos que foram realizados utilizando endoscópios ou 

cateteres flexíveis relatou um grau de passagem pela cérvix superior a 90%, em fêmeas 
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multíparas (VAZQUEZ et al., 2001; MARTINEZ et al., 2001; WATSON & BEHAN., 2002; 

DALLANORA et al., 2004a; BENNEMANN et al., 2005, MEZALIRA et al., 2005). 

Na IAPC, Watson & Behan (2002) utilizaram fêmeas de OP2 a 11 e observaram 

sucesso na inserção do cateter com facilidade em mais de 95% das fêmeas. Nos experimentos 

de Dallanora et al. (2004a), Bennemann et al. (2005) e Mezalira et al. (2005), foi encontrado 

um sucesso de passagem do cateter em 97,4%, 100% e 100% das fêmeas, respectivamente. 

Porém, estes trabalhos citam a impossibilidade em utilizar a IAPC em fêmeas jovens pelo fato 

destas possuírem o trato genital menos desenvolvido. Esta informação está de acordo com os 

resultados de Diehl et al. (2006), que encontraram menor número de inseminações com grau 

baixo de dificuldade em fêmeas primíparas (menos que 55%) comparado às multíparas (mais 

que 70%). 

Utilizando um endoscópio flexível para IAPC profunda, Vazquez et al. (2000) 

conseguiram ultrapassar a cérvix em 90% das fêmeas e alcançar a extremidade do corno 

uterino em um período de 3 a 7 minutos. Para realizar a IAPC profunda, Martinez et al. 

(2002) utilizaram um cateter flexível com 1,8 m de comprimento que passava através de uma 

pipeta normal de IA e obtiveram sucesso na passagem pela cérvix em 95,4% das fêmeas. 

2.4.3 Risco de lesão na cérvix e no lúmen uterino 

Ao se aplicar a IAPC em fêmeas suínas, pode-se observar em um reduzido número de 

fêmeas a ocorrência sangue no momento da IA na pipeta ou cateter. Este fenômeno pode 

acontecer em decorrência de alguma pequena lesão que aconteça na passagem do cateter pela 

cérvix, que especificamente na espécie suína, é uma barreira difícil de ser vencida. No caso de 

leitoas e primíparas, o risco de lesão e, consequentemente, a ocorrência de sangramento no 

momento da IA tende a ser maior pelo menor desenvolvimento do trato reprodutivo desta 

categoria (LEVIS et al., 2002). A influência do sangramento nos resultados reprodutivos são 

um pouco contraditórios, pois alguns autores observaram influência deste fenômeno nos 

resultados e outros não. 

Watson & Behan (2002) observaram sangramento em 1,8% das fêmeas que foram 

inseminadas pelo método IAPC. Os autores utilizaram uma pipeta para IAT e por dentro dela 

passava um cateter que alcançava o corpo ou os cornos uterinos. Os autores não avaliaram o 

efeito deste evento sobre os resultados reprodutivos.  

Empregando pipetas semelhantes para IAPC, Dallanora et al. (2004a) e Bennemann et 

al. (2005) observaram sangramento na retirada do cateter ou na vulva em 9,5% e 8,4% das 

fêmeas, respectivamente. No trabalho de Dallanora et al. (2004a), as fêmeas que apresentaram 
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sangramento tiveram maior (P=0,002) taxa de retorno ao estro (13,8%) do que as fêmeas que 

não apresentaram sangue (2,6%). No trabalho de Bennemann et al. (2005) a taxa de parto não 

foi afetada pela ocorrência de sangue, mas o tamanho da leitegada reduziu em 2,6 leitões nas 

fêmeas que apresentaram sangramento, em relação às que não apresentaram (P < 0,05). A 

maior ocorrência deste fenômeno nestes dois trabalhos, comparados ao de Watson & Behan 

(2002), pode ser explicada pelo fato de eles terem usado fêmeas de ordem de parto 2 – 4 (ao 

invés de OP2 – 11) e por terem acompanhado as fêmeas por até 120 minutos após a IA para 

verificar a presença de sangue. 

Como existem poucos trabalhos que usaram IAPC em primíparas, são poucos os 

resultados sobre o padrão de ocorrência de sangramento nesta categoria. Diehl et al. (2006) 

incluíram 80 primíparas em seu delineamento e submeteram as fêmeas à IAPC utilizando-se 

duas pipetas diferentes e, encontraram sangramento em pelo menos uma inseminação em 

12,8% e 32,5% utilizando uma pipeta tipo Melrose com cateter Verona
®
 e uma nova pipeta 

para IAPC, respectivamente. 

Com intuito de verificar se a IAPC poderia trazer prejuízos ao longo da vida 

reprodutiva das fêmeas, Watson & Behan (2002) inseminaram 1153 porcas, que tinham sido 

submetidas à IAPC na parição anterior, pelo método IAT. Não foram encontradas diferenças 

na taxa de parto ou tamanho da leitegada subsequente de fêmeas previamente inseminadas 

pela IAPC comparadas às fêmeas que foram inseminadas pela IAT em todas as parições. 

2.4.4 Refluxo de sêmen 

A ocorrência de refluxo de sêmen é observada com certa frequência durante e após a 

inseminação artificial e pode afetar negativamente os resultados reprodutivos (LEVIS et al., 

2002). As causas deste fenômeno ainda são pouco conhecidas, mas às vezes este pode ocorrer 

por erros na realização da técnica e por falta de habilidade do inseminador. Um dos fatores 

que poderia explicar a grande variabilidade de presença de refluxo, entre fêmeas e entre 

inseminações de uma mesma fêmea, é a grande variação da atividade de contratilidade do 

miométrio entre fêmeas durante o estro (LANGENDIJK et al., 2002). 

Na monta natural ou na inseminação artificial tradicional bilhões de espermatozoides 

são depositados (60 bilhões e 2-5 bilhões, respectivamente) no trato genital da fêmea 

(GARNER & HAFEZ, 1993), porém apenas alguns milhares alcançam o reservatório 

espermático formado em até duas horas após a infusão do sêmen na junção útero-tubárica 

(MBURU et al., 1996). As perdas de espermatozoides neste período ocorrem principalmente 

por refluxo e fagocitose, além de aderência ao epitélio ciliado do endométrio e migração 
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dentro das glândulas uterinas (RATH et al., 2000). A redução do volume e do número de 

células depositados no trato genital feminino acontece rapidamente, sendo que em duas horas 

são eliminados aproximadamente 30% do total de espermatozoides infundidos (VIRING & 

EINARSSON, 1981). 

Baker et al. (1968) avaliaram as perdas de sêmen de 110 leitoas durante a inseminação 

com 1, 5 e 10 bilhões de espermatozoides em volumes de 20, 100 e 200 ml, em experimento 

fatorial 3x3. Quando a inseminação foi realizada no período de 6 horas antes da ovulação os 

percentuais médios de refluxo foram 20%, 22% e 48% e, quando a inseminação foi realizada 

8 horas antes da ovulação os percentuais encontrados foram 40%, 39% e 51% para as 

inseminações com 1, 5 e 10 bilhões, respectivamente. 

Steverink et al., (1998) inseminaram pelo método tradicional fêmeas de OP1-8 uma 

única vez e coletaram o refluxo no momento da inseminação, durante os primeiros 30 minutos 

e dos 30 até os 150 minutos após a IA. Foi constatado que em fêmeas que receberam dose de 

1 bilhão de espermatozoides, perdas iguais ou superiores a 5% no momento da IA afetaram o 

percentual de embriões normais. Além disso, os resultados mostraram que em torno de 70% 

do volume infundido e 25% das células refluíram ao final dos 150 minutos. Estes resultados 

são semelhantes aos encontrados por Flores (2001), que encontrou perdas entre 65 e 73% de 

volume e 28 a 32% de células espermáticas em um período de duas horas após a IA. 

Dallanora et al. (2004b) realizaram dois experimentos avaliando o percentual de 

volume e de células presentes no refluxo após IA pós-cervical ou cervical. A coleta foi 

realizada durante e até 120 minutos após a IA no experimento A e até 60 minutos após a 

IAPC no experimento B. No experimento A as fêmeas foram dividas em dois tratamentos, 

sendo o T1A composto pelas fêmeas inseminadas através de IAPC com 1,5 bilhões em 60 ml 

e o T2A com fêmeas inseminadas através de IAT com 3 bilhões de espermatozoides em 90 

ml. No experimento B as fêmeas foram distribuídas em três tratamentos e inseminadas pela 

técnica de IAPC com doses de 1 bilhão (T1B), 500 (T2B) e 250 milhões (T3B) de 

espermatozoides em 20 ml. Em ambos os experimentos não foi observado presença de refluxo 

no momento da IA, semelhante aos resultados encontrados por Mezalira et al. (2005). No 

experimento A, as fêmeas inseminadas pelo método IAPC apresentaram maior percentual de 

volume refluído, mas o percentual de espermatozoides refluídos foi semelhante entre os 

tratamentos. No experimento B não houve diferença nos percentuais de volume e células 

refluídas entre os tratamentos, mas houve uma correlação negativa significativa (P=0,0003) 

entre o percentual de espermatozoides refluídos e o número de embriões totais (R=-0,34).  
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Hernandez-Caravaca et al. (2012) coletaram o refluxo em 114 fêmeas durante e até 60 

minutos após a IA. As fêmeas foram inseminadas em três tratamentos, sendo dois pelo 

método IAPC (IAPC1 = 1,5 x 10
9
 em 40 ml; IAPC2 = 1 X 10

9
 espermatozoides em 26 ml) e 

um pelo método IAT (IAT = 3 x 10
9
 espermatozoides em 80 ml). O percentual de volume e 

células foi maior no grupo IAT comparado aos outros dois grupos (IAPC1 e IAPC2) e os 

autores não relacionaram o percentual de perda com os resultados reprodutivos. 

São escassos os dados de perdas por refluxo durante e após a inseminação em fêmeas 

primíparas, sendo que a maioria dos trabalhos abordando este tema avaliou somente 

multíparas. Steverink et al. (1998) coletaram refluxo de fêmeas de OP1-8 e não encontraram 

efeito da ordem de parto no número de fêmeas apresentando esse fenômeno. Porém, entre as 

fêmeas que apresentaram refluxo, uma grande proporção das OP1 tiveram uma tendência a ter 

mais que 5 ml de refluxo comparado as ordens de parto mais altas. Além disso, das cinco 

fêmeas que apresentaram mais que 20 ml de refluxo durante a inseminação, quatro eram 

primíparas. Esses resultados auxiliam no esclarecimento de como o refluxo pode-se 

apresentar em fêmeas primíparas inseminadas pelo método IAT, porém não existe nenhum 

trabalho que comente sobre este padrão em primíparas inseminadas pelo método IAPC.  
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Contents 

The study evaluated the reproductive performance of primiparous sows submitted to 

post-cervical insemination (PCAI) compared to cervical artificial insemination (CAI). 

Difficulty with catheter introduction, the occurrence of bleeding or semen backflow during 

insemination, and volume and sperm cell backflow up to 60 min after insemination were also 

evaluated. Sows were homogenously distributed, according to body weight loss in lactation, 
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lactation length, weaned piglets, weaning-to-oestrus interval and total born in previous 

farrowing, in two treatments: PCAI (n= 165) with 1.5 x 10
9 

sperm cells in 45 ml and CAI (n= 

165) with 3 x 10
9 

sperm cells in 90 ml. Transabdominal real time ultrasonography was 

performed at the moment of standing heat and 24 h after last insemination. There was no 

difference between treatments in farrowing rate and litter size (P > 0.05). Successful passage 

of the intrauterine catheter in all the inseminations was possible in 86.8% (165/190) of sows 

initially allocated to PCAI treatment. Difficulty of introducing the catheter in at least one 

insemination did not affect the reproductive performance of PCAI sows (P > 0.05). Bleeding 

during insemination did not affect (P > 0.05) the farrowing rate in both treatments, but litter 

size was reduced in CAI and PCAI sows (P ≤ 0.06). Percentage of spermatozoa present in 

backflow was greater in CAI than PCAI treatment (P < 0.01). No difference (P > 0.05) was 

observed in farrowing rate and litter size according to the percentage of spermatozoa in 

backflow (Low: ≤20%; High: >20%). More than 85% of primiparous sows can be 

successfully post-cervical inseminated with doses containing 1.5 x 10
9
 sperm cells without 

impairing the reproductive performance.  

 

Key words: primiparous sows, post-cervical, artificial insemination, swine. 

 

Introduction 

Post-cervical insemination (PCAI) is a technique that enables the reduction of total 

number of spermatozoa and volume of insemination dose. This technique allows the use of 1-

2 x 10
9
 (Watson and Behan 2002; Bennemann et al. 2004) or even 0.5 x 10

9
 sperm cells/dose 

(Mezalira et al. 2005), extended in a lower volume, because the post-cervical semen 

deposition avoids a number of barriers to spermatic transport (Watson and Behan 2002). 

Thus, this method allows optimisation of the use of genetically superior boars. Several studies 
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were performed in multiparous sows comparing cervical insemination (CAI) with PCAI 

(Martinez et al. 2001; Watson and Behan 2002; Dallanora et al. 2004) or evaluating different 

numbers of sperm cells when using the PCAI technique (Bennemann et al. 2004; Mezalira et 

al. 2005).  

Primiparous sows represent a large percentage (~20%) of females in a herd and their 

reproductive performance has a large impact on farm productivity. Since the first reports of 

intrauterine deposition of insemination dose, using endoscopy (Martinez et al. 2001), flexible 

catheters (Martinez et al. 2002; Vazquez et al. 2003) and specific PCAI pipettes (Watson and 

Behan 2002; Roca et al. 2003; Mezalira et al. 2005; Bennemann et al. 2004), the success of 

introducing the catheter into the genital tract of multiparous sows has exceeded 90%. 

Nevertheless, the difficulty is greater in primiparous sows since there is medium or high 

difficulty when introducing the PCAI catheter in more than 45% of them (Diehl et al. 2006).  

There is a lack of information concerning the reproductive results of PCAI in 

primiparous sows since only few trials have been performed involving this parity order, and 

not as a primary purpose (Rozeboom et al. 2004; Serret et al. 2005; Diehl et al. 2006). Most 

trials with PCAI involve multiparous (Watson and Behan 2002; Bennemann et al. 2004; 

Mezalira et al. 2005; Roberts and Bilkei 2005) or a low number of primiparous sows 

(Rozeboom et al. 2004; Serret el al. 2005; Diehl et al. 2006). Although PCAI, compared to 

CAI, does not compromise the reproductive performance of multiparous sows (Martinez et al. 

2001; Watson and Behan 2002; Dallanora et al. 2004; Bennemann et al. 2004; Mezalira et al. 

2005), some studies have reported unsatisfactory results with primiparous sows (Serret et al. 

2005; Diehl et al. 2006). Available information is not conclusive about the possibility of 

performing PCAI in primiparous sows without impairing the reproductive performance, 

mainly due to the difficulty of carrying out the technique. Therefore, this study aims to 

evaluate the possibility of conducting PCAI in primiparous sows evaluating the difficulty of 
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catheter insertion, the occurrence of semen backflow and bleeding as well as the reproductive 

performance compared to CAI. 

 

Material and Methods 

All experimental procedures described in this experiment were conducted under 

experimental license (Project number 22979) from the Institutional Animal Care and Use 

Committee (COMPESQ-FAVET-UFRGS). 

 

Local, animals and treatments 

The work was carried out in a breeding herd with 6200 sows, in the North of Santa 

Catarina State, Brazil, from February to May 2012, totalling 13 weeks of mating. Three 

hundred and sixty-two (362) Landrace X Large White primiparous sows (Agroceres PIC 

Camborough
®
) were used in this study. The first selection of females was made at farrowing 

and at weaning, excluding those with locomotor problems, body condition score (BCS) below 

2.5, on a scale of 1 to 5 (Young et al. 2004), or any health problems. Sows were weighed at 

farrowing and at weaning to evaluate weight loss during lactation period.  

 

Experimental design 

After weaning, sows were homogenously paired according to weight loss during 

lactation, weaning-to-oestrus interval, number of previous total born piglets and number of 

weaned piglets. They were randomly allocated into two treatments: CAI - cervical artificial 

insemination with cervical deposition of semen doses (3 x 10
9
 sperm cells) in the presence of 

a boar, using a disposable catheter for cervical fixation (Ponta de Espuma Bretanha
®
, Passo 

Fundo, Brazil), and PCAI with the intrauterine deposition of AI doses (1.5 x 10
9
 sperm cells). 

In the PCAI treatment, a polypropylene catheter (Magaplus S
®
 Magapor, Zaragoza, Spain) 
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with an outside diameter of 4 mm and a length of 750 mm was inserted up to 200 mm beyond 

the disposable catheter of cervical fixation, allowing the post-cervical deposition of semen. 

The PCAI method was performed in the absence of a boar in front of the sows. 

 

Housing and feeding 

During previous lactation, the sows were given a standard corn soybean lactation diet 

(18.5% CP, 1% lysine and 3,400 kcal ME), and after weaning sows were fed twice daily (4.0 

kg/d) with a standard corn soybean diet (14% CP, 0.65% lysine and 3,217 kcal ME). From 

insemination until 30 days of gestation, the sows were fed 2.4 kg/day. Between 31 to 90 days 

of gestation they were fed according to their BCS and they received between 1.6 and 2.4 kg 

per day; from 91 to 109 days, they received 3.0 to 4.0 kg/day. From 110 days of gestation 

until farrowing, sows received no more than 2.0 kg/day. During gestation until five days 

before the estimated farrowing date the sows were allocated in individual crates with slatted 

floor and automatic feeders. Throughout the experiment sows had ad libitum access to water. 

 

Oestrus detection and artificial insemination 

Oestrus detection was performed once a day (8:00) and the sows had nose-to-nose 

contact with a mature teaser boar in association with backpressure test. Those exhibiting a 

standing reflex were considered to be in oestrus and first insemination was performed at 

oestrus onset. Inseminations were repeated at 24 h intervals during oestrus. No more than 

three semen doses per sow were used. At the moment of insemination the following 

evaluations were performed: difficulty on catheter introduction was classified as either yes 

(catheter easily introduced on the first attempt) or no. The occurrence of bleeding and 

backflow was also classified as yes or no. 
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Forty-two sows from each treatment had semen backflow collected using a human 

colostomy bag fixed around the vulva during insemination up to 60 min thereafter. Total 

backflow volume was measured and the number of spermatozoa was estimated by counting in 

a Neubauer improved
®
 chamber (Karl Hecht GmbH & Co.KG, Sondheim/Rhön, Germany). 

 

Semen collection and processing 

Homospermic doses from six boars Pietran x Duroc x Large White x Landrace, 

Agroceres PIC
®

 (Agroceres PIC, Patos de Minas, MG, Brazil) without previous problems in 

motility during in vitro storage or in sperm morphology were used. The entire ejaculate from 

each boar was collected twice a week, by the same operator, using the glove-hand technique. 

The motility score of ejaculate and sperm cell concentration were obtained using computer-

assisted semen analysis (CASA) system (Sperm Vision® 3.7 Minitüb GmbH, Tiefenbach, 

Germany). Only ejaculates with more than 70% motility and morphological defects below 

20% were used. Ejaculates were diluted with Beltsville Thawing Solution (BTS® Minitüb 

GmbH, Tiefenbach, Germany) and stored for a maximum of 72 h. Semen doses were prepared 

with 3 x 10
9
 sperm cells in a total volume of 90 ml and 1.5 x 10

9
 sperm cells in a total volume 

of 45 ml, for use in CAI and PCAI treatments, respectively. All insemination doses were 

produced in split samples, i.e., doses employed for both treatments were produced from the 

same ejaculate. 

 

Ultrasonography 

Transabdominal ultrasonography, using a real time ultrasound equipment with convex 

linear transducer of 5MHz (Aloka® SSD 500, Aloka Co. Ltd, Tokyo, Japan), was performed 

at oestrus detection and 24 h after the last insemination, with the objective of retrospectively 

confirming whether at least one insemination was performed within the period considered 
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ideal (Soede et al. 1995). Ultrasonography also was used to perform pregnancy detection on 

days 21 to 23 after the first insemination. 

 

Statistical analyses 

Due to the impossibility of introducing the intrauterine catheter at first insemination in 

sows initially allocated to the PCAI treatment, 18 sows were excluded (9.5%; 18/190). 

Additionally, 7 sows (3.7%) were excluded due to the impossibility of introducing the 

intrauterine catheter at second (n= 5) or third (n= 2) insemination. These 7 sows were 

excluded with their respective pair, so 330 females (165 pairs) were included in the final 

analysis. 

Statistical analyses were performed using the Statistical Analysis System (SAS® 

2005) version 9.2. Variables including farrowing rate, percentage of sows with difficulty in 

introducing the catheter, presence of blood and presence of semen backflow at the time of 

insemination were analysed by Chi-square Test. Data regarding the total number of piglets 

born and percentage of volume and sperm backflow were subjected to analysis of variance 

using the MIXED procedure, with the inclusion of the fixed effect of treatment and random 

effect of boars and duos of sows. In the analysis of the total born, the number of piglets born 

in the previous farrowing, and weaning-to-oestrus interval were included in the model as 

covariates. The treatment means were compared by t test. Percentages of stillborn piglets and 

mummified foetuses were analyzed using the procedure NPAR1WAY and treatments were 

compared with the Wilcoxon test. Farrowing rate and total number of piglets born were also 

analysed according to the classification of females in two classes of loss in semen backflow 

during one hour after insemination: below 20% (Low) and above 20% (High). Differences 

with P ≤ 0.05 were considered statistically significant, and P values between 0.06 and 0.10 

were designated as a tendency. 
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Results 

Inseminated sows had on average 12.4 ± 2.9 (mean ± SD) total piglets born in the 

previous farrowing, 207.3 ± 16.7 kg of body weight at farrowing and 187.5 ± 17.7 kg at 

weaning. They lost 9.5 ± 4.2 % of body weight during 22.3 ± 1.5 days of lactation, weaned 

10.3 ± 1.8 piglets, and showed a weaning-to-oestrus interval of 4.6 ± 0.9 days. None of these 

variables differed significantly among the groups (P > 0.05). The number of inseminations 

was 2.46 and 2.43 for CAI and PCAI treatment, respectively (P > 0.05). 

There was no difference (Table 1) in reproductive performance (pregnancy rate, 

farrowing rate, adjusted farrowing rate and number of total born) between CAI and PCAI 

treatments.  

In CAI sows, no difficulty or impossibility of introducing the catheter was observed. 

On the other hand, the successful passage of the PCAI catheter in all the inseminations was 

possible in 86.8% of sows (165/190). Difficulty in catheter insertion in one, two or three 

inseminations was observed in 30.3%, 20.6% and 7.3% of sows, respectively. The difficulty 

in catheter insertion in at least one insemination had no influence (P > 0.05) on farrowing rate 

or litter size (Table 2). 

Less CAI sows (2.4%) bled during insemination (P < 0.0001) compared to PCAI sows 

(23%). The presence of blood at insemination did not influence (P > 0.05) farrowing rate in 

both CAI and PCAI sows, but it reduced (P= 0.01) or tended to reduce (P= 0.06) the total 

number of piglets born in both treatments (Table 2). 

More CAI sows (45.4%) showed semen backflow during insemination (P < 0.0001) 

than PCAI sows (23%). Farrowing rate and total born were not influenced (P > 0.05) by the 

presence of backflow during insemination in both treatments (Table 2). Taking into account 

sows in which backflow was collected until 1 h after insemination, only one PCAI female had 

no volume in the colostomy bag. Great amplitude in the percentages of backflow volume and 
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spermatozoa was observed in both treatments (Table 3). There was no difference between 

treatments in the percentage of semen backflow volume. However, the percentage of 

spermatozoa in the backflow was higher (P < 0.01) in CAI than in PCAI treatment (Table 3). 

No differences (P >0.05) were observed in the farrowing rate and litter size (Table 3) 

according to the classes of backflow loss (Low or High). 

Most females (93.3%; 308/330) received at least one insemination within the interval 

of 24 h before ovulation with only 11 sows of each treatment being inseminated out of the 

optimal interval. Farrowing rate (90.9% vs. 90.0% and 81.8% vs. 92.2% for CAI and PCAI 

sows, respectively) and litter size (11.1 vs. 12.1 and 12.8 vs. 12.4 piglets in CAI and PCAI 

sows, respectively) were not affected (P > 0.05) by the insemination outside the optimal 

interval in both treatments. 

 

Discussion 

PCAI has been widely studied in multiparous sows (Martinez et al. 2001; Watson and 

Behan 2002; Vazquez et al. 2003; Bennemann et al. 2004; Mezalira et al. 2005; Roberts and 

Bilkei 2005), but primiparous sows were included in low numbers and only in some trials 

(Rozeboom et al. 2004; Serret el al. 2005; Diehl et al. 2006). The present study is, to our 

knowledge, the first to use a large number of primiparous sows in which a group of variables 

that are risk factors for subsequent reproductive failure was controlled. Reproductive trials 

involving primiparous sows demand greater care in the experimental design because this 

parity is more affected than multiparous sows by weight loss during lactation (Thaker and 

Bilkei 2005), which can compromise the subsequent reproductive performance (Zack et al. 

1997; Thaker and Bilkei 2005; Vinsky et al. 2006; Hoving et al. 2012). In addition to other 

factors (weaning-to-oestrus interval, the number of previous total born piglets and number of 
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weaned piglets), weight loss during lactation was balanced between treatments in order to 

prevent a bias on the results. 

Similar reproductive results observed when comparing CAI and PCAI corroborate the 

results obtained with multiparous sows (Martinez et al. 2001; Watson and Behan 2002; 

Dallanora et al. 2004; Hernández-Caravaca et al. 2012). In contrast with our results, Serret et 

al. (2005) observed a reduced litter size in primiparous sows compared to a CAI group using 

3.5 x 10
9
 sperm cells, and even with the intrauterine deposition of 2 x 10

9
 sperm cells. 

However, those results should be carefully interpreted, considering that only 6 to 11 

primiparous sows were used for each PCAI treatment. Low sperm cell numbers usually affect 

the reproductive performance of sows that are conventionally inseminated (Watson and Behan 

2002), as well as those submitted to intrauterine semen deposition. With the deposition of 1 x 

10
9
 sperm cells or less there is a higher risk of the success of the intrauterine technique being 

compromised (Rozeboom et al. 2004) by factors such as boars (Mezalira et al. 2005), AI-

ovulation interval or sperm viability (Bennemann et al. 2005). In the present study, the use of 

1.5 x 10
9
 sperm cells was considered safe for the post-cervical insemination of primiparous 

sows. 

In several studies concerning intrauterine semen deposition, the success of introducing 

the catheter into the genital tract of multiparous sows is above 90% (Watson and Behan 2002; 

Roca et al. 2003; Bennemann et al. 2004; Mezalira et al. 2005). The inability to insert the 

catheter in 13% of the sows and the difficulty experienced, in at least one of the 

inseminations, in 30% of PCAI sows is consistent with the report of more than 45% of 

primiparous sows with medium and high difficulty of introducing the PCAI catheter (Diehl et 

al. 2006). These difficulties can be explained by the fact that primiparous sows have a less 

developed reproductive tract than multiparous sows (Willenburg et al. 2003). Other authors 
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who also used primiparous sows have not commented on the difficulty of introducing the 

PCAI catheter (Rozeboom et al. 2004; Serret el al. 2005).  

In multiparous sows, the presence of blood on the catheter tip at withdrawal or in 

backflow semen did not occur (Mezalira et al. 2005) or was seen in less than 10% of all sows 

or inseminations (Watson and Behan 2002; Bennemann et al. 2004, 2005; Dallanora et al. 

2004; Rozeboom et al. 2004). This event seems to be more frequent in primiparous sows, as 

bleeding occurred in 23% of the sows of the present study and in 12.8% or 32.5% of sows 

according to the catheter model used for the insemination procedure (Diehl et al. 2006). Due 

to the smaller reproductive tract of primiparous sows, it is likely that traumatic injury and 

consequent bleeding may happen more easily if force is used to insert the catheter beyond the 

point at which resistance is encountered (Watson and Behan 2002).  

The reduction in litter size when blood is observed at the moment of PCAI is in 

agreement with previously reported detrimental effects on reproductive performance which 

were expressed by higher return to oestrus rate (Dallanora et al. 2004) or litter size reduction 

(Bennemann et al. 2005). Additionally, the reduced farrowing rate of primiparous sows 

submitted to PCAI by Diehl et al. (2006) is probably explained by the fact that one of the 

catheters used resulted in a high percentage of bleeding. However, reproductive performance 

is not always affected by bleeding during PCAI insemination (Bennemann et al. 2004; 

Rozeboom et al. 2004). This discrepancy can be due to the fact that bleeding amount can 

differ between studies or to the fact that the presence of blood was only evaluated during 

insemination in some trials (Bennemann et al. 2004; Rozeboom et al. 2004), whereas sows 

were inspected for the presence of blood up to 2 h after semen deposition in others (Dallanora 

et al. 2004; Bennemann et al. 2005).  

Semen backflow, during or after cervical insemination, is a common event in swine. 

One advantage of the PCAI method could be the reduction or even the absence of sperm 
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backflow during insemination, as observed in multiparous sows (Bennemann et al. 2004, 

2005; Dallanora et al. 2004). The higher occurrence of semen backflow in primiparous sows 

submitted to post-cervical insemination is probably explained by the fact that the retention of 

fluid can be facilitated in multiparous sows due to the gravity and position of their larger 

uterus, as it is positioned in the peritoneal cavity (Willenburg et al. 2003). Indeed, Steverink et 

al. (1998) confirmed that, even during CAI, a greater proportion of primiparous sows showed 

semen backflow compared to greater parity sows. Another possibility is that boar absence 

during insemination could lead to an increase in semen backflow. The decision for the 

absence of the boar was based on the reduction of labour to maintain boar contact during 

insemination and on our personal experience, which has shown that the introduction of a 

PCAI catheter is facilitated in the absence of the boar. The difficulty with the introduction of 

the catheter probably occurs because boar presence stimulates oxytocin release and uterine 

contractions (Langendijk et al. 2003). On the other hand, these contractions can favourably 

affect the semen transport through the genital tract and reduce the volume of semen in 

backflow, as was shown during the initial stage of cervical insemination in gilts exposed to 

boar presence (Willenburg et al. 2003). 

The high variation observed in percentages of backflow volume and spermatozoa loss 

after insemination is in agreement with semen backflow evaluations performed in CAI 

(Steverink et al. 1998) or PCAI sows (Mezalira et al. 2005; Hernández-Caravaca et al. 2012). 

The fact that the PCAI led to less sperm cell backflow than CAI is in agreement with a 

previous report (Hernández-Caravaca et al. 2012), and can be an advantage of the PCAI 

procedure when the purpose is to use insemination protocols with doses containing a reduced 

number of sperm cells or protocols with a reduced number of inseminating doses. Sperm cell 

loss through semen backflow may have a greater impact on fertility when it occurs during 

insemination and if low sperm cell doses are used. Indeed, sperm cell loss in semen backflow 
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greater than 5%, during CAI, negatively affected the fertilisation rate in sows inseminated 

with 1 x 10
9
 sperm cells (Steverink et al. 1998). In the present study, sperm cell loss was not 

measured at the moment of the insemination and the reproductive performance was not 

affected by the spermatozoa lost (high or low) during 1 h after insemination, which is 

consistent with results in multiparous sows (Dallanora et al. 2004). The absence of sperm cell 

loss effect on reproductive results is possibly explained by the number of sperm cells used 

(1.5 x 10
9
) together with an average of more than two inseminations per oestrus. A negative 

correlation between the percentage of spermatozoa in the backflow and the number of viable 

embryos has been reported (Mezalira et al. 2005) in sows that received a single insemination 

with a number of sperm cells that was lower (0.25 x 10
9
) than the number used in the present 

study.  

The successful introduction of the intrauterine catheter is possible in a high percentage 

of primiparous sows (86.8%). Post-cervical artificial insemination (PCAI) with 1.5 x 10
9
 

sperm cells does not impair the reproductive performance of primiparous sows, allowing a 

widespread use of genetically superior boars. A gentle manipulation during the catheter 

introduction is important to prevent bleeding during insemination, which can compromise the 

reproductive performance of sows.  
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Table 1. Reproductive performance of primiparous sows submitted to cervical 

artificial insemination (CAI) or post-cervical artificial insemination (PCAI) 

 

Variables 

CAI (90 ml) 

(3 x 10
9
 sperm cells) 

PCAI (45 ml) 

(1.5 x 10
9
 sperm cells) 

 

P value 

Pregnancy rate, % 90.9 (150/165) 93.3 (154/165) 0.4137 

Farrowing rate, % 89.1 (147/165) 91.5 (151/165) 0.4568 

Total piglets born
a
 11.9 ± 0.33 12.5 ± 0.33 0.1210 

Stillborn piglets, %
b
 4.4 (0–92.3) 4.3 (0 – 42.9) 0.6993 

Mummified foetuses, %
b
 3.5 (0–69.2) 2.3 (0 – 35.3) 0.9240 

a 
Values presented as mean ± standard error of mean.

 

b 
Values presented as mean (minimum–maximum). 
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Table 2. Reproductive performance of primiparous sows submitted to 

cervical artificial insemination (CAI) or post-cervical artificial insemination 

(PCAI) according to the difficulty in the catheter insertion, and the 

occurrence of semen backflow or bleeding during insemination 

 Farrowing rate Litter Size 

Difficulty in catheter introduction
a
  

PCAI No 94.2 (65/69) 12.8 ± 0.42 

 Yes 89.6 (86/96) 12.2 ± 0.36 

 P-value 0.2935 0.2983 

Semen backflow during insemination  

CAI No 86.7 (78/90) 11.9 ± 0.40 

 Yes 92.0 (69/75) 12.0 ± 0.42 

 P-value 0.2739 0.8683 

PCAI No 92.9 (118/127) 12.3 ± 0.31 

 Yes 86.8 (33/38) 13.0 ± 0.59 

 P-value 0.3162 0.3069 

Bleeding during insemination  

CAI No 88.8 (143/161) 12.1 ± 0.29 

 Yes 100.0 (4/4) 7.8 ± 1.72 

 P-value 1.000 0.0149 

PCAI No 90.5 (115/127) 12.7 ± 0.31 

 Yes 94.7 (36/38) 11.5 ± 0.55 

 P-value 0.5258 0.0590 

a 
For PCAI sows this effect was evaluated taking into account the difficulty 

in catheter insertion in at least one of the inseminations performed. CAI 

values are not shown because there was no difficulty to insert the catheter in 

this treatment. 
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Table 3. Percentage of backflow volume and sperm cells up to 1 h after insemination 

and the effect of low (≤20%) or high (>20%) spermatozoa losses on the reproductive 

performance of primiparous sows submitted to cervical artificial insemination (CAI) 

or post-cervical artificial insemination (PCAI) 

Variable CAI (90 ml) 

3x10
9
 sperm cells 

PCAI (45 ml) 

1.5x10
9 

sperm cells 

Backflow volume, %
a

 64.1 (31.7–89.7) 58.0 (0–99.6) 

Sperm cells in backflow, %
a

 33.4 (12.3–62.7)
b
 23.1 (0–51.5)

c
 

Sows with semen backflow, %  

Low 14.3 (6/42)
b
 38.1 (16/42)

c
 

High 85.7 (36/42)
b
 61.9 (26/42)

c
 

Farrowing rate, %   

Low 100 (6/6) 87.5 (14/16) 

High 100 (36/36) 96.1 (25/26) 

Litter size   

Low 11.7 ± 1.19 13.1 ± 0.81 

High 12.6 ± 0.49 11.7 ± 0.61 

a 
Values presented as mean (minimum – maximum).  

b,c
 in the row indicate significant difference between treatments (P < 0.05). 

No significant differences (P > 0.05) were observed in farrowing rate or litter size 

between Low and High classes of sperm loss in backflow within the treatments. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inseminação artificial é uma tecnologia consolidada na cadeia produtiva da 

suinocultura. Apesar de algumas limitações em seu uso, a simplicidade da técnica bem como 

as inúmeras vantagens obtidas na sua adoção, são os principais fatores que levam à essa 

consolidação. Além disso, o emprego da IA é irreversível, sendo que granjas que passam a 

adotar esta técnica ou são projetadas para empregar somente IA, dificilmente retornarão à 

utilizar a monta natural. Desta forma, as discussões passam a ser fundamentadas com o 

objetivo de estabelecer um número mínimo de espermatozoides que podem ser empregados 

na IA sem causar prejuízos aos resultados reprodutivos do rebanho. 

A inseminação pós-cervical permite redução no número de espermatozoides em 

comparação ao método tradicional devido ao seu local de deposição. Os primeiros estudos 

foram realizados submetendo às fêmeas a inseminações por métodos cirúrgicos e mostraram 

resultados satisfatórios (KRUEGER et al., 1999; KRUEGER & RATH, 2000; WOLKEN, 

2001), porém sem aplicabilidade na rotina do campo. Com a evolução da tecnologia, foram 

desenvolvidos pipetas e cateteres específicos para a IAPC, que permitiram a deposição do 

sêmen no corpo do útero ou na porção inicial (IAPC) ou final dos cornos uterinos (IAUP). Os 

trabalhos mostraram que a IAPC pode ser realizada em condições de campo utilizando-se até 

1 bilhão de espermatozoides por dose, sem trazer prejuízos à performance reprodutiva de 

fêmeas multíparas (WATSON & BEHAN., 2002; DALLANORA et al. ,2004; 

BENNEMANN et al., 2005; HERNANDEZ-CARAVACA et al., 2012). 

Existem poucos estudos na literatura que trabalharam com IAPC e que incluíram em 

seu delineamento fêmeas com apenas um parto, pois não se recomenda a realização de IAPC 

nesta categoria devido ao menor desenvolvimento de seu trato genital (LEVIS et al., 2002). 

Ainda assim, alguns autores submeteram um pequeno número primíparas à esta técnica e não 

obtiveram resultados satisfatórios (SERRET et al., 2005; DIEHL et al., 2006). Tendo em vista 

que primíparas representam entre 15-19% do plantel reprodutivo, ao viabilizar o uso da IAPC 

nesta categoria, seria possível aumentar o número de fêmeas atendidas pela técnica. Além de 

otimizar o manejo da granja, pelo fato de incluir mais uma categoria de fêmeas no manejo de 

IAPC e reduzir os custos com diluentes, seria possível otimizar a utilização dos ejaculados e 

reduzir ainda  mais o número de espermatozoides/fêmea/ano. 

Os resultados obtidos no presente trabalho mostram que a introdução do cateter 

intrauterino é possível em 86,8% das primíparas, sendo este um percentual abaixo do 

encontrado para multíparas, mas que pode ser considerado alto nesta ordem de parto. Além 

disso, existe um número elevado de fêmeas que apresentam algum grau de dificuldade no 
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momento da IA, porém isso não prejudica o resultado reprodutivo. A presença de sangue no 

momento da IA é mais frequente nesta categoria e, quando este fenômeno acontece, há uma 

tendência a redução dos nascidos totais. O refluxo no momento da inseminação acontece com 

maior frequência nas primíparas comparado à fêmeas mais velhas, porém a presença ou 

ausência do refluxo não afeta os resultados reprodutivos. O percentual de células refluídas em 

60 minutos após a IA foi menor em primíparas inseminadas pela técnica IAPC comparado às 

inseminadas pela técnica IAT, porém a porcentagem de volume refluído não influencia o 

desempenho reprodutivo. 

De maneira geral, conclui-se que, é possível realizar a IAPC em primíparas sem trazer 

prejuízos aos resultados reprodutivos do rebanho. É importante ressaltar que esta técnica deve 

ser realizada com maior cuidado nestas fêmeas, tendo em vista que esta categoria tem uma 

série de particularidades que diferem de fêmeas multíparas. A adoção desta técnica de IA em 

primíparas deverá ser realizada por uma equipe devidamente treinada para que possa trazer 

resultados satisfatórios.  
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