
Utilização das proteínas associadas à gestação como método de 

diagnóstico precoce em vacas leiteiras da raça girolando 

Resumo 

A cadeia produtiva de leite no Brasil é bastante difundida em toda extensão 

territorial, e quando se trata de sistemas de produção que visem aumentar a 

produtividade no setor, as técnicas intensivas de reprodução animal devem 

majoritariamente fazer parte dessa integração. Onde nesse contexto tudo se 

inicia a partir do diagnóstico de gestação da fêmea leiteira. Diante desta 

abordagem, objetivou-se com este estudo utilizar as Proteínas Associadas À 

Gestação (PAG´s) como método de diagnóstico precoce de gestação em vacas 

leiteiras da raça Girolando. Para o experimento foi utilizado o kit comercial 

VISUAL-PAG do “IDEXX Laboratories” (Inc., Westbrook, Maine, USA), um teste 

de reação colorimétrica, cuja mudança visual na cor determina o resultado. 

Apesar da recomendação do fabricante indicar para uso em vacas a partir do 28º 

dia pós-serviço, neste estudo buscou-se determinar a sensibilidade e 

especificidade do teste nos dias 25, 26, 27 e 28 pós-Inseminação Artificial em 

Tempo Fixo (IATF). Para tanto, foram utilizadas 57 fêmeas multíparas em iguais 

condições de manejo e cada animal foi submetido a quatro coletas sequenciais 

de amostras de sangue nos dias descritos. O material biológico coletado foi 

obtido através de venopunção dos vasos coccígenos por meio de agulhas e 

tubos de vácuo sem anti-coagulante, e após retração do coágulo seguiu-se o 

processo de centrifugação por 10 minutos a 900g e formação de alíquotas 

devidamente identificadas e armazenadas a – 20ºC para posterior análise. Aos 

32 dias da IATF todas as fêmeas foram submetidas ao diagnóstico de gestação 

por ultrassonografia (US) realizada por profissional capacitado. Sendo este 

considerado o teste padrão (Ouro) do experimento. Os resultados foram obtidos 

através de um estudo de concordância, onde revelou uma sensibilidade de 100% 

e especificidade de 94,7% iguais para os dias 25, 26, 27 e 28 pós-IATF. Diante 

destes resultados pode-se considerar que a pesquisa das PAG´s através do kit 

VISUAL pode ser utilizada como um método de diagnóstico precoce de gestação 

e seguro em vacas leiteiras da raça Girolando aos 25 dias pós-inseminação 

artificial. 
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Abstract 

The milk production chain in Brazil is very widespread in all territorial extension, 

and when it comes to production systems that aim to increase productivity in the 

sector, intensive animal reproduction techniques must primarily be an important 

part of this integration. In this context, everything starts from the diagnosis of 

pregnancy of the dairy cow. In view of this approach, the aim of this study was to 

use the proteins associated with pregnancy (PAG’s) as a method for early 

diagnosis of pregnancy in Girolando dairy cows. For the experiment the VISUAL-

PAG commercial kit from IDEXX Laboratories (Inc., Westbrook, Maine, USA) was 

used, a colorimetric reaction test, whose visual color change determines the 

result. Despite of the manufacturer's recommendation to be used in cows from 

the 28th post insemination day, this study aimed to determine the sensitivity and 

specificity of the test at 25, 26, 27 and 28 days post-Timed Artificial Insemination 

(TAI). For this, 57 multiparous females were used in equal management 

conditions, and each animal was submitted to four sequential collections of blood 

samples on the days described. The biological material collected was obtained 

by venipuncture of the coccidian vessels through needles and vacuum tubes 

without anticoagulant, and after clot retraction followed by the centrifugation 

process for 10 minutes at 900g for better use of serum and blood formation of 

aliquots properly identified and stored at -20ºC for further analysis. At 32 days of 

TAI all females were submitted to pregnancy diagnosis by ultrasonography (US) 

performed by a skilled professional. This is considered the Gold Standard Test of 

the experiment. The results were obtained through a concordance study, which 

revealed a sensitivity of 100% and specificity of 94.7% for days 25, 26, 27 and 28 

post-TAI. In view of these results, it can be considered that the research of the 

PAGs through the VISUAL kit can be used as a diagnostic method of early and 

safe gestation in dairy cows of the Girolando breed 25 days after artificial 

insemination. 
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