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Do Presidente da SBTE 
 
 
Caros colegas, 
 
 
É uma grande alegria receber todos vocês na 33ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Tecnologia de Embriões (SBTE-2019), no Transamerica Resort, Ilha de Comandatuba, Bahia!  
É também um prazer apresentar para vocês os trabalhos da reunião, considerando a alta 
qualidade técnica e científica dos textos submetidos.  
Meus sinceros agradecimentos ao Comitê Científico: Vilceu Bordignon, Luiz Pfeifer e Bernardo 
Gasperin, que organizaram um excelente programa com um grupo extraordinário de palestrantes, 
possibilitando a discussão das principais questões referentes à produção de embriões e 
fertilidade. Também gostaria de agradecer aos nossos palestrantes e coordenadores do workshop, 
por sua gentileza em compartilhar seu tempo e conhecimento, contribuindo diretamente para o 
sucesso de nossa reunião. 
Agradecemos também aos nossos patrocinadores: CNPq, CAPES e empresas parceiras, em 
especial ao condomínio SBTE, pela grande contribuição para viabilizar esse encontro. 
Obrigado a todos os membros da SBTE, por apoiar nossa sociedade de muitas maneiras ao longo 
das décadas. 
Finalmente, meu mais sincero e especial agradecimento a todos os diretores da SBTE, cujo bom 
trabalho tornou possível essa reunião. 
 
Grande abraço, 
 
Marcelo Marcondes Seneda  
Presidente da SBTE (2018-2019) 
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Carta da Comissão Científica  

 
Queridos amigos e colegas, 
 
Estamos felizes em recebê-los na 33ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de 
Embriões (SBTE), a qual será realizada de 15 a 18 de agosto, 2019, na Ilha de Comandatuba, 
Bahia, Brasil. 
 
Para a SBTE 2019, nós preparamos uma programação especial com duas programações 
complementares: em 16 de agosto, uma programação voltada a orientação tecnológica cobrirá os 
principais tópicos de profissionais de campo, e em 17 de agosto, uma programação voltada a ciência 
cobrirá aspectos fundamentais da biologia da reprodução, desenvolvimento do oócito/embrião, e 
fertilidade animal. Agradecemos a todos os palestrantes pelo comprometimento e esforço em 
preparar seus trabalhos de revisão, pela gentileza em seguirem os prazos, e por suas apresentações 
orais durante a reunião da SBTE. 
 
A programação da SBTE 2019 começará na tarde do dia 15 de agosto, com quatro workshops que 
foram planejados e desenvolvidos para atender interesses diversos de todos os membros da SBTE. 
Os participantes terão a oportunidade de participar do workshop de seu interesse, onde renomados 
profissionais e cientistas dividirão suas experiências e achados científicos. Somos muito gratos aos 
palestrantes dos workshops e coordenadores por sua enorme contribuição, especialmente por sua 
dedicação em planejar e desenvolver cada tópico. A programação da SBTE 2019 continuará durante 
a cerimônia de abertura no dia 15 de agosto quando a Dra. Pascale Chavatte-Palmer, Presidente da 
International Embryo Transfer Society (IETS), apresentará os dados mais atuais da produção de 
embriões no mundo. 
 
Gostaríamos de expressar nossos agradecimentos aos coordenadores das sessões de resumos, aos 
revisores de resumos e artigos científicos, e aos colegas que avaliaram os resumos para a 
competição de estudantes e demais premiações. Este ano, mais de 170 resumos foram recebidos e 
cuidadosamente avaliados. Muito obrigado por seu tempo e esforço dedicados ao processo de 
revisão. 
 
Gostaríamos de destacar o tremendo trabalho, dedicação e contribuição de todos os membros da 
Diretoria da SBTE em tornar este evento possível. 
 
Finalmente, agradecemos a todos os membros e participantes da SBTE pela participação na 
reunião anual da SBTE 2019. 
 
Bernardo Garziera Gasperin 
Luiz Francisco Machado Pfeifer 
Vilceu Bordignon 
Co-Presidentes do Comitê Científico da SBTE (2018-2019) 
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Presidente: Marcelo Marcondes Seneda (UEL - Londrina, PR) 
Vice presidente: Flávio Meirelles (FZEA/USP - Pirassununga, SP) 
1º Secretário: Luciana Rafagnin Marinho (UEL - Londrina, PR) 
2º Secretário: Fabiana Bressan (FZEA/USP - Pirassununga, SP) 
1º Tesoureiro: Márcio de Oliveira Marques (Geraembryo - Cornélio Procópio, PR) 
2º Tesoureiro: José Nélio Sales (UFLA - Lavras, MG) 
Diretor de Comunicações: Marcos Roberto Chiaratti (UFSCar - São Carlos, SP) 
Diretor de Comunicações: Fabiana Melo Sterza (UEMS - Aquidauana, MS) 
Diretor de negócios: Manoel Sá Filho (Alta Genetics - Uberaba, MG) 
Representante de Médicos Veterinários: Gustavo Gomes dos Santos (Sheep Embryo - 
Reprodução Animal - Londrina, PR) 
Co-Presidente do Comitê Científico: Bernardo Garziera Gasperin (UFPel - Pelotas, RS) 
Co-Presidente do Comitê Científico: Luiz Francisco Pfeifer (Embrapa Rondônia - Porto Velho, 
RO) 
Co-Presidente do Comitê Científico: Vilceu Bordignon (McGill University - Canada) 
 
 
Editores Gerais da SBTE 
Bernardo Garziera Gasperin 
Luiz Francisco Machado Pfeifer 
Vilceu Bordignon 
 
 
Coordenadores de Workshop da SBTE 
Amauri Alfieri  
Felipe Perecin 
José Nélio Sales  

Mateus Sudano 
Vilceu Bordignon 

 
 
Revisores de Manuscrito da SBTE 
Arnaldo Diniz Vieira  
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Evelyn Andrade 
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José Nélio Sales 
Juliano Coelho da Silveira  
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Luiz Gustavo Bruno Siqueira 
Marcella Pecora Milazzoto 
Marcos Henrique Barreta 
Maria Angelica Miglino 
Mario Binelli  
Rogério Ferreira 
Vilceu Bordignon 
Werner Giehl Glanzner 
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1) IATF/TETF/IA 
 

Efeitos da antecipação na aplicação de Prostaglandina F2α (PGF2α) sobre as taxas de 
prenhez em protocolos de IATF 
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Hoffman Madureira 1 

 
1 Universidade de São Paulo - Departamento de Reprodução Animal- VRA/FMVZ- USP 

(Pirassununga, São Paulo, Brasil), 2 Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme (Leme- 
São Paulo, Brasil), 3 Boehringer Ingelheim - Animal Health do Brasil Ltda, (Campinas- São 

Paulo, Brasil), 4 Foco - Agronégocio (Tambaú- São Paulo, Brasil) 
 
O objetivo deste trabalho foi comparar as taxas de prenhez (TP) em protocolos de 
IATFutilizando a antecipação na aplicação de prostaglandina F2α (PGF2α). No momento do 
início do protocolo (D0), 416 animais da raça Nelore foram distribuídos em três grupos, de 
acordo a presença de corpo lúteo (CL), sendo: 1) D9: 140 animais (80 com CL); 2) D0: 138 
animais (79 com CL) e 3) D7: 138 animais (77 com CL). O ECC (1-9) médio dos animais foi 
4,6±1,03, 4,6±1,02 e 4,6±1,01, respectivamente para os grupos D9, D0 e D7. O protocolo de 
sincronização utilizado foi: D0: aplicação intramuscular (IM) de5,5mg de 17β-Estradiol e 50mg 
de Progesterona (P4) (Betaproginn®, Boehringer Ingelheim) e inserção do dispositivo 
intravaginal contendo 0,96g de P4 (Progestar®, Boehringer Ingelheim); D9: retirada do 
dispositivo intravaginal, aplicação de 300UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG, Folligon®, 
MSD) e 1mg de cipionato de estradiol (E.C.P®, Zoetis). A única aplicação que diferiu entre os 
tratamentos foi a de Cloprostenol Sódico (Cioprostinn®, Boehringer Ingelheim), sendo: Grupo 
D9: 530µg(IM) no momento da retirada dos dispositivos (D9); Grupo D0: 265µg (IM) no início 
do protocolo (D0) e outra dose de 530µg (IM) no momento da retirada (D9) e GrupoD7: 530µg 
(IM) 7 dias após o início do protocolo (D7). No dia da retirada (D9), todos os animais foram 
marcados com bastão na base da cauda, para auxiliar a detecção do estro. A IATF foi realizada 
no D11, utilizando sêmen de 4 touros uniformemente distribuídos entre os grupos. O diagnóstico 
de gestação foi realizado por ultrassonografia 30 dias após a IATF. Os dados foram analisados 
pelo PROC GLIMIX do SAS (Versão 9.3). A taxa de detecção de estro foi de 77% (108/140), 
84,8% (117/138) e 76,1% (105/138) paras os grupos D9, D0 e D7, respectivamente. Não foi 
observada diferença significativa (P>0,05) em relação ao diâmetro folicular no momento da 
IATF entre os grupos D9 (12,9±4,3 mm), D0 (12,8±4,34 mm) e D7(12,4±4,3 mm). A TP para os 
grupos D9, D0 e D7 foi, respectivamente, 42,1% (59/140), 47,1% (65/138) e 47,8% (66/138). 
Não houve interação entre tratamento e presença de CL no D0 (P=0,25). Nos animais sem CL no 
D0, a TP foi semelhante(P>0,05), sendo D9: 46,7% (28/60), D0: 45,8% (27/59) e D7: 42,6% 
(26/61). Nos animais que apresentaram CL no D0, a TP foi, respectivamente, de 38,8% (31/80), 
48,1% (38/79) e 51,9% (40/77) para os grupos D9, D0 e D7 (P>0,05). Considerando-se apenas 
os animais com CL no D0, ao se comparar a TP do grupo D9 (38,8%, 31/80) com a TP agrupada 
dos animais que receberam PGF2α antecipada (grupos D0 e D7; 50,0%, 78/156), houve uma 
tendência de aumento na TP (P=0,09), da ordem de 11%. Desta forma, a antecipação na 
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aplicação de PGF2α em protocolos de IATF, para o D0 ou D7, pode trazer incrementos na taxa 
de prenhez, sendo necessário o aumento no número de animais para confirmar estes resultados.  
Agradecimentos: Boehringer Ingelheim, Foco Agronegócio, Fazenda Bela Vista (Engenho IRB) 
e VRA/FMVZ-USP. 
 
 
 

Efeito do tratamento com antiparasitários (pour on) no início do protocolo de 
sincronização de IATF sobre a taxa de prenhez em vacas Nelore (Bos indicus) 

 
Antônio Francisco Chaves Neto 1, Ingo Aron Sousa Mello 2, Bruna Martins Guerreiro 2, Bruno 

González Freitas 2, Felipe Voltarelli Panico 2, Iury Souza Marques 4, Vitor César Becker de 
Souza 4, Lucas Rizzo Marques 4, Bruna Lima Chechin Catussi 3, Pietro Sampaio Baruselli 3 

 
1 Mammelle - Mammelle Serviços Agropecuários (Rua Pomba, Asa Branca, Arapongas/PR - 

Brasil), 2 Ourofino Saúde Animal - Ourofino Saúde Animal (Rod. Anhanguera (SP-330 Km298) - 
Cravinhos/SP - Brasil), 3 VRA - FMVZ/USP - Departamento de Reprodução Animal - 

FMVZ/USP (Av. Prof. Orlando Marques de Paiva, 72 - Cidade Univeristária - São Paulo/SP), 4 
IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (Fazenda Varginha Km 02 Rod. 

Salinas/Taiobeiras - Salinas/MG) 
 
Objetivou-se avaliar se a aplicação de antiparasitários (pour on) no início do protocolo de 
sincronização para IATF afeta a taxa de prenhez em vacas da raça Nelore (Bos indicus). Para tal, 
foram usadas 280 vacas paridas (pós-parto de 30 a 50 dias) da raça Nelore (Bos indicus), ECC 
médio 3,25±0,3 (escala 1-5), pertencentes à Fazenda Empyreo e Virgínia, Paraná, Brasil. Em dia 
aleatório do ciclo estral (D0) as vacas receberam um dispositivo intravaginal com 1g de P4 
(Sincrogest®, Ourofino, Cravinhos, SP), 2mg i.m de benzoato de estradiol (Sincrodiol®, 
Ourofino, Cravinhos, SP) e 0,530mg i.m. de cloprostenol sódico (Sicrocio®, Ourofino, 
Cravinhos, SP). Neste momento, os animais foram distribuídos aleatoriamente em 3 grupos 
experimentais: Grupo controle (GC, n=82): animais que não receberam nenhum tratamento; 
Grupo Fluatac (GF, n=107): animais que receberam tratamento com antiparasitário a base de 
Fluazuron e Abamectina (Fluatac®, Ourofino, Cravinhos, SP), com aplicação na linha dorsal dos 
bovinos, na dose de 1mL para cada 10kg de peso vivo; Grupo Superhion (GS, n=91): animais 
que receberam tratamento com antiparasitário a base de Fipronil e Fluazuron (Superhion®, 
Ourofino, Cravinhos, SP), com aplicação na linha dorsal dos bovinos, na dose de 1mL para cada 
10kg de peso vivo. No D8, o dispositivo de P4 foi removido e as vacas receberam 0,530mg i.m 
de cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ourofino, Cravinhos, Brasil), 300 UI i.m de eCG 
(SincroeCG®, Ourofino, Cravinhos, Brasil), 1 mg i.m de CE (SincroCp®, Ourofino, Cravinhos, 
Brasil) e bastão marcador de estro foi aplicado na base da cauda das vacas. A inseminação 
artificial foi realizada 48h após a retirada do dispositivo, junto com a avaliação da ocorrência de 
estro. O diagnóstico de gestação foi realizado trinta dias após a inseminação artificial por 
ultrassonografia no modo B. Os dados foram analisados pelo procedimento GLIMMIX do SAS® 
versão 9.4. Não houve interação entre grupos e fazenda (P=0,43) e nem interação grupos e touro 
(P=0,52). Não verificou-se diferença entre os grupos na taxa de cio [GC= 70,4%, GF= 86,8%, 
GS=86,2%; P= 0,22]. Também, a taxa de prenhez aos 30 dias não diferiu entre os grupos 



Anais da XXXIII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões 
 Ilha de Comandatuba – BA, 2019  
. 
 

 
 

3 

experimentais [GC= 65,9% (54/82), GF= 59,8% (64/107), GS=65,9% (60/91); P= 0,50].Pode-se 
concluir que o uso dos dois tratamentos não afetam a taxa de cio e nem a taxa de prenhez aos 30 
dias, e ambos os produtos podem ser utilizados estrategicamente para o controle de carrapatos no 
D0 do protocolo para IATF. 
Agradecimentos: Ouro Fino Saúde Animal e Mamelle serviços agropecuários. 
 
 
 
Eficiência dos Protocolos de sincronização para IATF em vacas leiteiras de alta produção 

 
Claudio Olimpio 3, Bruna Martins Guerreiro 1, Bruno González Freitas 1, Bruna Lima Chechin 

Catussi 2, Laísa Garcia da Silva 2, Pietro Sampaio Baruselli 2 

 
1 Ourofino - Ourofino Saúde Animal (Cravinhos, SP), 2 VRA-FMVZ/ USP - Departamento de 

Reprodução Animal da Universidade de São Paulo (São Paulo, SP, Brasil), 3 M.V - M.V- (Unaí, 
MG, Brasil) 

 
O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência reprodutiva em vacas de leite de alta 
produção utilizando diferentes protocolos reprodutivos para IATF. O experimento foi realizado 
entre agosto de 2017 e fevereiro de 2019, foram utilizadas 517 vacas da raça Holandesa (Bos 
taurus) com produção média de 31,2±10 litros de leite e 191±180 DEL, que foram distribuídas 
ao acaso em dois grupos experimentais: Grupo 1 (Protocolo dispositivo 1g, n= 259) e Grupo 2 
(Protocolo dispositivo 1,9g, n= 258). O protocolo de sincronização para IATF no grupo 1: Os 
animais receberam no dia 0 dispositivo intravaginal 1g de P4 (Sincrogest®, Ourofino, 
Cravinhos, Brasil), novo ou previamente utilizado (homogeneamente distribuído), associado a 
2mg i.m de benzoato de estradiol (Sincrodiol®, Ourofino, Cravinhos, SP) e 10µg i.m de acetato 
de buserelina (Sincroforte®, Ourofino, Brasil). No dia 7, receberam 0,530mg i.m de cloprostenol 
sódico (Sincrocio®, Ourofino, Cravinhos, Brasil) e, no dia 9, receberam outra dose de 
cloprostenol sódico e 1mg i.m de cipionato de estradiol (SincroCP®, Ourofino, Cravinhos, 
Brasil). No dia 11, foi realizada a IATF em todas as vacas. E o protocolo de sincronização para 
IATF para o grupo 2: Os animais receberam no dia 0 dispositivo intravaginal 1,9g de P4 
(CIDR®, Zoetis, São Paulo, Brasil), novo ou previamente utilizado (homogeneamente 
distribuído), associado a 2 mg i.m de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Zoetis, São Paulo, 
Brasil) e 10µg i.m de acetato de buserelina (Sincroforte®, Ourofino, Brasil). No dia 7, receberam 
25mg de dinoprost (Lutalyse®, Zoetis, São Paulo) e, no dia 9, receberam outra dose de dinoprost 
além de 1mg i.m de cipionato de estradiol (ECP®, Zoetis, Brasil). No dia 11, foi realizada a 
IATF em todas as vacas. O diagnóstico de gestação de ambos os grupos foi realizado aos 30 e 60 
dias após a IATF por ultrassonografia modo B (Mindray, DP2200vet, Brasil). A análise 
estatística foi realizada pelo procedimento GLIMMIX do SAS®. Não houve diferença entre os 
grupos para uso do implante (novo ou reutilizado), nem para taxa de prenhez aos 30 dias 
(P=0,30), nem para taxa de prenhez aos 60 dias (P=0,41). A taxa de prenhez aos 30 dias não 
diferiu entre o grupo 1 e 2 [GRUPO 1= 35,9 (93/259), GRUPO 2=39,1% (101/258); P=0,42], 
nem a taxa de prenhez aos 60 dias [GRUPO 1= 35,2 (91/259), GRUPO 2=37,6% (97/258); 
P=0,54]. Também não houve diferença para perda gestacional entre 30 e 60 dias [GRUPO 1= 
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2,2% (2/93), GRUPO 2=4,0% (4/101); P=0,97]. Pode-se concluir que não houve efeito do 
protocolo utilizado na IATF sobre a taxa de prenhez aos 30 e 60 dias e perda gestacional. 
Agradecimentos: Ourofino Saúde Animal 
 
 
 

Características Foliculares e Luteais de Vacas Nelore com Distintas Expressões de Estro 
em um Protocolo para Inseminação Artificial em Tempo Fixo 

 
Alexandra Soares Rodrigues 1, Artur Azevedo Menezes 1, Aldo Barbosa Sousa 1, Lucas André 

Silva Batista 1, Marcus Vinícius Galvão Loiola 2, Rodrigo Freitas Bittencourt 2, Marcos 
Chalhoub 2, Antonio de Lisboa Ribeiro Filho 2 

 
1 UFOB - Universidade Federal do Oeste da Bahia (Av. 23 de Agosto, 860, Centro, Barra, 

Bahia, Brasil CEP: 47100-000), 2 UFBA - Universidade Federal da Bahia (Av. Adhemar de 
Barros, 500 - Ondina - CEP 40170-110) 

 
Objetivou-se avaliar o efeito da expressão do estro sobre características estruturais do folículo 
pré-ovulatório e do corpo lúteo de fêmeas Nelore submetidas a um protocolo de Inseminação 
Artificial em Tempo Fixo (IATF). Para tanto, foram utilizadas 39 fêmeas Nelore lactantes 
pertencentes à categoria multípara, idade de 6,04±1,02, escore de condição corporal (ECC) de 
3,01±0,25, avaliado utilizando a escala de 1 a 5. Em um dia aleatório, denominado dia zero (D0) 
foi iniciado o protocolo de sincronização por meio da inserção de dispositivo intravaginal 
contendo 1,0g de progesterona (P4) (DIB®, Zoetis, São Paulo, Brasil) e aplicação de 2,0mg de 
benzoato de estradiol (Gonadiol®, Zoetis, São Paulo, Brasil) por via intramuscular (im). No dia 
nove (D9) removeu-se os dispositivos de P4 e administrou-se 12,5mg de dinoprost trometamina 
(Lutalyse®, Zoetis, São Paulo, Brasil) im, 1mg de cipionato de estradiol (E.C.P.®, Zoetis, São 
Paulo, Brasil) im e 300UI de Gonodotrofina Coriônica Equina (eCG) (Novormon®, Zoetis, São 
Paulo, Brasil) im. Os animais foram marcados com bastão marcador entre a tuberosidade sacral e 
a inserção da cauda para determinação da expressão do estro. No dia 11 (D11), todos os animais 
foram caracterizados em dois grupos de acordo com a expressão do estro: S/ ESTRO (n=19)- 
permanência da cor ou com perda parcial da cor e intensidade da tinta e C/ ESTRO (n=20)- 
remoção completa da cor e intensidade da tinta.  Adicionalmente, para determinação das 
características estruturais do folículo pré-ovulatório, os animais foram examinados por 
ultrassonografia (US) em modo B e doppler colorido, modo power-flow, mensurando-se o 
diâmetro folicular (DFOL), a área da parede folicular (AFOL), a área de vascularização da 
parede folicular (VFOL) e o percentual de vascularização da parede folicular (%VFOL). No dia 
24 (D24) foi realizada a US em modo B e doppler colorido do corpo lúteo (CL), analisando-se o 
diâmetro luteal (DCL), área luteal (ACL), área de vascularização do CL (VCL) e percentual de 
vascularização do CL (%VCL). Os dados obtidos foram processados pelo SPSS, considerando 
P≤0,05. Para avaliar as diferenças entre os grupos para variáveis de interesse utilizou-se o teste T 
de Student.  Os animais do grupo S/ ESTRO demonstraram um DFOL, AFOL, VFOL e %VFOL 
de em média, 1,18±0,22cm; 0,40±0,13cm2; 0,20±0,09 cm2 e 49,76±14,90%, semelhante 
(P>0,05) as médias apresentadas pelas vacas do grupo C/ ESTRO de 1,25±0,18cm; 
0,45±0,13cm2; 0,25±0,90cm2 e 54,74±17,76%, respectivamente. No que se refere ao DCL, 
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ACL, VCL, %VCL, os animais do grupo S/ ESTRO apresentaram em média, respectivamente, 
1,88±0,27cm; 3,05±0,83cm2; 1,14±0,38cm2 e 38,00±9,93% não diferindo estatisticamente dos 
animais do grupo C/ ESTRO, os quais apresentaram DCL de 1,95±0,31cm, ACL de 
3,30±0,83cm2, VCL de 1,35±0,50 cm2 e %VCL de 41,33±13,68%. Conclui-se que a expressão 
do estro não teve efeito sobre o diâmetro, a área e a dinâmica vascular do folículo e do corpo 
lúteo em fêmeas Nelore. 
 
 
 

Impacto da ordem de serviço e da condição corporal e paridade da fêmea sobre a taxa de 
concepção de touros com diferentes padrões de fertilidade 

 
Ana Luiza Carvalho de Oliveira Galvão 1,2, Pedro Leopoldo Jeronimo Monteiro Junior 1, Manoel 

Francisco de Sá Filho 1, Adnan Darin Pereira Rodrigues 1, Maria Julia Dias Amancio 1 

 
1 Alta Genetics - Alta Genetics do Brasil LTDA (BR 050, Uberaba - Minas Gerais, Brasil), 2 USP 
- Universidade de São Paulo (Avenida Professor Luciano Gualberto, 374 - Butantã - São Paulo , 

Brasil) 
 
Objetivou-se avaliar a influência da ordem de serviço (1ª IATF vs. Ressincronização), do escore 
de condição corporal (ECC) e da ordem de parto sobre a prenhez à IATF (P/IA) de touros com 
diferentes padrões de fertilidade. O padrão de fertilidade foi previamente estabelecido pelo 
programa Concept Plus (Alta Genetics), o qual classificou os touros (n=229) em 3 classes: Alta 
Fertilidade [AltaFert (n= 132) e (P/IA = 54,4%; 308.189/566.523)], Média fertilidade [MediaFert 
(n= 67) e [P/IA = 50,9%; 99.871/196.211)] e Baixa Fertilidade [BaixaFert (n=30) e (P/IA = 
45,4%; 20.899/46.034)]. O critério mínimo para estabelecer a fertilidade do touro foi 450 IATFs 
em 5 rebanhos. Um total de 808.768 IATFs foram analisadas e as fêmeas foram classificadas de 
acordo com a ordem de serviço [1ª IATF (53,8%; 359.318/667.877) vs. Ressincronização 
(49,6%; 69.882/140.891)], o ECC [Baixo ECC (≤2.5; 48,0%; 68.435/142.599), Médio ECC 
(2.75-3.25; 53,8%; 243.800/453.237) e Alto ECC (≥3.5; 54,9%; 116.899/212.932)] e a ordem de 
parto [Nulípara (49,5%; 77.415/156.394), Primípara (48,5%; 57.246/118.034), Multípara 
(55,5%; 267.683/482.312) e Solteira (53,0%; 23.662/44.657)]. Os dados foram analisados pelo 
PROC GLIMMIX do SAS® 9.4, sendo o nível de significância P≤0.01. Não houve interação 
entre os padrões de fertilidade dos touros e a ordem de serviço (P=0.23) sobre a P/AI. No 
entanto, houve interação entre o ECC (P=0.003) e a ordem de parto (P<0.001) sobre a P/IA. 
Fêmeas com BaixoECC apresentaram 39,7%a (4.194/10.570), 45,9%b (15.254/33.233) e 49,6%c 
(48.987/98.796), para BaixaFert, MediaFert e AltaFert, respectivamente. Fêmeas com 
MédioECC apresentaram 47,1%x (11.597/24.605), 51,8%y (59.779/115.434) e 55,1%z 
(172.424/313.198), para BaixaFert, MediaFert e AltaFert, respectivamente. Fêmeas com 
AltoECC apresentaram 47,1%p (5.115/10.859), 52,3%q (24.861/47.544) e 56,3%r 
(86.923/154.529), para BaixaFert, MediaFert e AltaFert, respectivamente. Novilhas apresentaram 
42,3%a (3.551/8.402), 46,4%b (16.485/35.517) e 50,4%c (60.407/119.846), para BaixaFert, 
MediaFert e AltaFert, respectivamente. Primíparas apresentaram 38,3%x (2.676/6.991), 46,3%y 
(13.068/28.247) e 50,1%z (41.457/82.796), para BaixaFert, MediaFert e AltaFert, 
respectivamente. Multíparas apresentaram 48,2%p (13.663/28.370), 53,5%q (64.355/120.328) e 
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56,9%r (189.810/333.614), para BaixaFert, MediaFert e AltaFert, respectivamente. Solteiras 
apresentaram 44,7%m (1.016/2.271), 49,4%n (5.986/12.119) e 55,0%o (16.660/30.267), para 
BaixaFert, MediaFert e AltaFert, respectivamente. Conclui-se que o padrão de fertilidade do 
touro é influenciado pelos fatores ligados a fêmea, no entanto, tais interações são relacionadas à 
amplitude da variação, não alterando o efeito da fertilidade do reprodutor sobre a P/IA. 
 
 
 

Efeito da biotécnica reprodutiva (FIV vs. IA) e da estação do ano (outono/inverno vs. 
primavera/verão) na fertilidade de vacas holandês em lactação 

 
Guilherme Meurer Scheis2, Luana Factor1, Carlos Alberto Rodrigues 2, Marcos Henrique 

Alcantara Colli 1, João Padilha Gandara Mendes 2, Mariana Pallú Viziack 1, Pietro Sampaio 
Baruselli 1 

 
1 USP/FMVZ - Departamento de Reprodução Animal - VRA (São Paulo, Brasil). 

2 SAMVET - Clínica Veterinária (São Carlos, Brasil). 
 

Objetivou-se avaliar o efeito da estação outono/inverno (OI) e primavera/verão (PV) sob as 
biotécnicas reprodutivas, fertilização in vitro (FIV) e inseminação artificial (IA), de vacas 
holandesas em lactação com média de 33,0 litros/vaca/dia. O valor médio da produção de leite 
no OI foi de 37,0 litros/vaca e na PV de 29,0 litros/vaca. O estudo foi conduzido na Fazenda 
Santa Rita - Agrindus S.A. em Descalvado, São Paulo, Brasil (latitude é de 21º 54' 14" S, a 
longitude de 47º 37' 10" W e a altitude de 679m). Ao longo do ano a temperatura varia de 10 °C 
a 30 °C. Na estação PV, a temperatura máxima média diária foi de 30 °C, já para a estação OI foi 
de 25 °C. A temperatura mínima média diária na PV foi de 18 °C e no OI foi de 10 °C. Os 
animais se encontravam alojados em camas de areia, modelo free stall, individualizada, limpas 
todos os dias a cada ordenha (três ordenhas diária) e repostas semanalmente. Ainda, os 
corredores ao lado das camas foram limpos diariamente pelo sistema flushing. As instalações 
possuem ventilação adequada e aspersores na linha de cocho e foram mantidas na lotação 
apropriada para a quantidade máxima de vacas permitida em cada galpão (seis galpões 
semelhantes lado a lado). Para análise estatística, foram avaliadas a taxa de prenhez aos 30 dias 
(TP30) e a taxa de mortalidade embrionária (TME) contemporaneamente no ano de 2018, 
totalizando 6026 eventos, sendo FIV (n = 1706) e IA (n = 4320). Os dados foram analisados em 
delineamento fatorial 2x2 com o auxílio do SAS, utilizando-se o PROC GENMOD com o valor 
de P = 0,05. Houve interação dos efeitos época do ano e biotecnologia para TP30 [FIV-OI = 
38,1% (383/987)A, FIV-PV = 43,4% (311/719)A e IA-OI = 29,9% (605/2003)B, IA-PV = 31,3% 
(731/2317)B, P < 0.0001].Para TME não houve interação dos efeitos (P= 0,99). A TME das duas 
biotecnologias foi similar [FIV = 28,8% (212/694) e IA = 30,6% (407/1336) P=0.97] em 
diferentes épocas do ano [OI = 29,4% (303/988)e PV = 30,0% (316/1042) P=0.87]. Conclui-se 
que houve maior TP30 para a FIV do que para a IA, sendo essa diferença mais evidente na 
primavera e no verão. Já a TME não foi influenciada pela época do ano e nem pela biotecnologia 
utilizada. 
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Intensidade de manifestação de cio e diâmetro do folículo pré-ovulatório em vacas da raça 
Girolando tratadas ou não com GnRH e PGF2α no início do protocolo de IATF 

 
Emanuel Binotto Ferreira 1, Tamires Korchovei Sanches 1, Ronerio Augusto Bach , Diego Emilio 

Kratsch , Henrique Rodrigues Tonani , Gustavo Martins Gomes dos Santos 2, Fábio Morotti 1, 
Marcelo Marcondes Seneda 1 

 
1 UEL - Universidade Estadual de Londrina (Rod. Celso Garcia Cid; PR 445 Km 380; Campus 

Universitario; Londrina - PR, Brazil), 2 Sheep Embryo Reprodução Animal - Sheep Embryo 
Reprodução Animal (Faz. Santa Maria, Assaí-PR) 

 
As propriedades leiteiras, de modo geral, enfrentam dificuldade em melhorar os índices de 
fertilidade, sendo que a inseminação artificial em tempo-fixo (IATF) representa uma ferramenta 
aliada a melhoria desse processo. O presente estudo investigou, de maneira preliminar, 
alternativas para incrementar a manifestação de cio e o diâmetro do folículo pré-ovulatório 
(FPO) em vacas submetidas ao protocolo de IATF. Foram utilizadas 152 vacas multíparas em 
lactação, Girolando (Bos t. indicus x Bos t. taurus), na região de Araçatuba-SP. Por meio de 
exame ultrassonográfico (Infinity® 3V, Ultramedic) fêmeas com folículo ≥ 8 mm de diâmetro no 
D0 do protocolo, foram distribuídas aleatoriamente em: grupo tratado (n=38), que recebeu 100µg 
de análogo sintético de GnRH (IM, Sincroforte, Ourofino) e grupo controle (n=45) sem GnRH. 
Da mesma forma, fêmeas que apresentavam corpo lúteo foram aleatoriamente distribuídas em: 
grupo tratado (n=24) que recebeu 530µg de cloprostenol sódico (PGF2α, IM, Sincrocio®, 
Ourofino) e grupo controle (n = 45) sem PGF2α. Todas as fêmeas receberam um protocolo 
convencional de IATF que consistiu na inserção de um dispositivo intravaginal de progesterona 
(Primer® monodose, Agener União) associado a 2 mg de benzoato de estradiol (IM, Gonadiol®, 
Zoetis) no D0. No D7 os animais receberam 530µg de cloprostenol sódico (IM, Sincrocio®, 
Ourofino) e no D8, o dispositivo de P4 foi removido, seguido da aplicação de 300 UI de eCG 
(IM, Novormon®, Zoetis) e 0,5 mg de cipionato de estradiol (IM, E.C.P.®, Zoetis). Neste 
mesmo dia, as fêmeas tiveram a base da cauda marcada com pincel vermelho para 
monitoramento do cio. No D10 foi mensurado o diâmetro do FPO e avaliada a intensidade de 
manifestação de cio de acordo com a permanência da tinta na base da cauda de cada animal 
(permanência da tinta: ausência de cio, permanência parcial: cio moderado, e ausência: cio). O 
efeito da aplicação de GnRH e de PGF2α foram analisados pelo modelo linear generalizado de 
efeito misto (GLIMMIX) com significância ≤ 0,05 e tendência ≤ 0,10. Houve uma tendência 
(p=0,08) para maior intensidade de manifestação de cio no grupo tratado com GnRH (1,66±0,09) 
em relação ao grupo não tratado (1,47±0,11), porém o diâmetro de FPO foi semelhante (p=0,31) 
entre os grupos (com GnRH 15,43±0,46 mm vs. sem GnRH 14,74±0,38 mm). Não houve 
diferença (p=0,89) no diâmetro do FPO entre o grupo tratado e não tratado com PGF2α 
(14,90±0,41 e 14,74±0,38 mm, respectivamente), bem como não houve diferença (p=0,39) na 
intensidade de cio (grupo com PGF2α 1,45±0,13 vs. grupo sem PGF2α 1,46±0,11). Assim, 
conclui-se que o uso de GnRH, no início do protocolo de IATF, pode aumentar a intensidade da 
manifestação de cio, mas não o diâmetro do folículo pré-ovulatório. Já o uso da PGF2α não 
exerceu efeito sobre a intensidade de manifestação de cio, bem como, sobre o diâmetro do 
folículo pré-ovulatório. 
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Emprego de Benzoato ou Cipionato de Estradiol como indutores de ovulação em protocolos 
de IATF de 3 manejos, com realização da IATF 48 horas após a retirada dos dispositivos 

 
Catia Aparecida Ferreira 1,2, Carlos Alberto Souto Godoy Filho 1, Leonardo do Amaral 2, Kleber 
Menegon Lemes 3, Guilherme Pugliesi 1, Barbara Piffero Mello 1, Roulber Carvalho Gomes da 

Silva 3, Ed Hoffmann Madureira 1 

 
1 Universidade de São Paulo - Departamento de Reprodução Animal - VRA/FMVZ - USP 

(Pirassununga, São Paulo, Brasil), 2 Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme (Leme, 
São Paulo, Brasil), 3 Boehringer Ingelheim - Animal Health do Brasil LTDA (Campinas, São 

Paulo, Brasil) 
 
O objetivo do presente estudo foi comparar as taxas de prenhez, proporcionadas pela utilização 
de Benzoato de Estradiol (BE), ou Cipionato de Estradiol (CE) como indutores de ovulação, no 
momento da retirada dos dispositivos intravaginais, realizando a Inseminação Artificial em 
Tempo Fixo (IATF) 48 horas após a administração. Foram utilizadas 145 fêmeas da raça Nelore 
e Tabapuã (Bos indicus), que receberam o mesmo protocolo de sincronização, exceto no 
momento de indução da ovulação. Em dia aleatório do ciclo estral (D0), todos os animais 
receberam um dispositivo intravaginal monodose contendo 0,96g de progesterona (Progestar®, 
Boehringer Ingelheim) e uma aplicação, por via intramuscular (IM) de 5,5 mg de 17β - Estradiol 
e 50 mg de Progesterona (Betaproginn®, Boehringer Ingelheim). No D8, foi retirado o 
dispositivo intravaginal e todos os animais receberam 530 µg IM de Cloprostenol Sódico 
(Cioprostinn®, Boehringer Ingelheim) + 200UI IM de Gonadotrofina Coriônica Equina 
(Novormon®, Zoetis). Neste momento, formaram-se aleatoriamente os 2 grupos experimentais, 
pela aplicação alternada de 1mg de Benzoato de Estradiol ou 1mg de Cipionato de Estradiol, pela 
via IM. No dia da retirada dos dispositivos (D8) e no dia da IATF (D10), 48 horas após a 
aplicação dos indutores de ovulação, os animais foram examinados por ultrassonografia, para 
avaliação ovariana. Os diagnósticos de gestação foram realizados por ultrassonografia 30 dias 
após a IATF. Os dados foram analisados pelo (PROC GLIMMIX) do SAS, considerando 
tamanho do folículo dominante no dia da IATF e a taxa de prenhez. Não houve diferença 
significativa (P>0,05) no tamanho dos folículos pré-ovulatórios entre os grupos BE (11,68±0,33) 
e CE (12,31±0,55), assim como não houve diferença significativa (P>0,05) na taxa de prenhez 
entre os grupos CE (54,9% - 39/71) e BE (54,1% – 40/74). Portanto, não foram observadas 
diferenças na taxa de prenhez, quando a IATF foi realizada em 48 horas após a retirada dos 
dispositivos, utilizando BE ou CE, como indutores de ovulação. No entanto, é necessária a 
ampliação no número de animais avaliados, para confirmação dos resultados observados no 
presente estudo. 
Agradecimentos: USP-FMVZ - Universidade de São Paulo - Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia (Pirassununga, SP, Brasil) – Departamento de Reprodução Animal e Boehringer 
Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda. (Campinas, SP, Brasil). 
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Novilhas Nelore (Bos indicus) que ovulam antes da IATF apresentam redução na taxa de 
prenhez 

 
Augusto Rodrigues Felisbino 3,1, Denis Fernando Cirino 2, Rafael Augusto Campos 2, Rodrigo 

Prado Palmieri 1, Bruno Gonzalez Freitas 1, Bruna Martins Guerreiro 1, Evandro Davanço 
Ferreira Souza 1, José Nelio Sales 4, Pietro Sampaio Baruselli 3 

 
1 OF - Ourofino Saúde Animal (Cravinhos-SP), 2 Ferty+ - Ferty+ reprodução Animal (Nova 

Xavantina-MT), 3 USP - FMVZ-Universidade de São Paulo (Professor Dr Orlando Marques de 
paiva 87, SP), 4 UFLA - Universidade Federal de Lavras (Lavras, MG) 

 
O presente estudo objetivou avaliar o impacto da ovulação antecipada (antes da IATF) na taxa de 
prenhez de novilhas Nelore (Bos indicus) submetidas à IATF. Foram utilizadas 301 novilhas 
Nelore Bos indicus, com idade de 24,0 ± 1,12 meses e escore de condição corporal (ECC) 2,89 ± 
0,23 pertencentes a uma fazenda no estado do Mato Grosso. As novilhas foram pré-sincronizadas 
24 dias antes do início do protocolo com um dispositivo intravaginal de P4 (Sincrogest®, 
Ourofino Saúde Animal, Cravinhos-SP, Brasil) de 4º uso, sendo mantido durante 12 dias. Na 
remoção do dispositivo, receberam 0,5mg IM de CE (SincroCp®, Ourofino). Após 12 dias da 
remoção, iniciou-se o protocolo de IATF (D0), administrando 2mg IM de BE (Sincrodiol®, 
Ourofino), 0,53mg IM de cloprostenol sódico (PGF2α; Sincrocio®, Ourofino) e um dispositivo 
intravaginal de P4 (Sincrogest®, Ourofino) de 2º uso. Junto com a remoção do dispositivo (D8), 
administrou-se 0,5mg IM de CE (SincroCp®, Ourofino), 0,53mg IM de cloprostenol sódico 
(PGF2α; Sincrocio®, Ourofino) e 200UI de eCG (Sincroecg® Ourofino), exceto em uma 
amostragem (n=194), onde os animais foram aleatoriamente divididos para receber 0UI, 200UI e 
300UI de eCG (Sincroecg® Ourofino). A IATF (D10) foi realizada 48h após remoção do 
dispositivo. Avaliações ultrassonográficas foram realizadas no D0 em todos animais (n=301) 
para verificar a presença ou ausência de CL e no D8 e D10 para diâmetro folicular. Dez dias 
após a IATF (D20) a taxa de ovulação foi aferida pela presença de CL e 30 dias após IATF 
(D40) a prenhez foi verificada. Análises estatísticas foram realizadas pelo método PROC 
GLIMMIX do SAS® (v. 9.4) e EXATO DE FISHER do BIOESTATIC® (v. 5.3). Os animais 
foram classificados em 2 grupos, sendo OV-A (ovulação antes da IATF) e OV-D (ovulação 
depois da IATF). A taxa de ovulação ao final do protocolo de IATF foi de 91,0% (274/301). Para 
os animais com ciclicidade no D0 a taxa de ovulação foi de 96,3% e sem ciclicidade no D0 foi de 
82,1% (P=0,0001). A taxa de ovulação antes da IATF foi de 30,3%. Não foi observada interação 
entre ciclicidade no D0 e taxa de ovulação e taxa de prenhez. Os grupos OV-A e OV-D diferiram 
estatisticamente (P<0,05) para diâmetro do folículo no D8 (11,1±1,55a e 9,6±2,22b mm) e taxa 
de prenhez (22,9%; 19/83b e 42,9%; 82/191a) 30 dias após a IATF, respectivamente. Além 
disso, a adição de eCG no D8 aumentou a taxa de ovulação antecipada, sendo de 10,6% (7/66)b, 
28,6% (18/63)a e 35,4% (23/65)a para os animais que receberam 0UI, 200UI e 300UI, 
respectivamente. O diâmetro do CL no D20 não diferiu estatisticamente (P>0,05) entre OV-A 
(17,9±2,51mm) e OV-D (17,4±2,42 mm). Pelo presente estudo, verificou-se que novilhas Nelore 
(Bos indicus) que ovulam antes da IATF, independente da presença ou ausência de ciclicidade 
no D0, apresentam redução na taxa de prenhez à IATF. Ainda, a adição de 200 ou 300UI de eCG 
favorece o aumento de ovulações antecipadas. 
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Acurácia dos diferentes escores visuais de vascularização do corpo lúteo para 
diagnóstico ultra precoce usando ultrassonografia doppler colorido 

 
Henrique Rodrigues da Fonseca 3, Humberto Luiz Del Hoyo Neri 1,2, Gustavo Henrique Souza 

Pereira 2,1, João Paulo Guimarães 2, Isaura Maria da Silva Oliveira 2, Ana Cristina Silva de 
Figueiredo 1,2, Jessica Ruiz Pereira 1 

 
1 Biotran - Biotran LTDA (Rua Tatuin, 447 37132-346, Alfenas, MG-Brasil), 2 Unifenas - 

Universidade José do Rosário Velano (Rod. MG179, 37130-000, Alfenas/Mg-Brasil), 3 UDESC - 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Rua Beloni T. Zanin, 680 89815-630 Chapeco/SC-

Brasil) 
 
Dada a necessidade crescente de elevar a eficiência reprodutiva em rebanhos de leite e corte, o 
diagnóstico de gestação chamado ultra precoce, com a utilização da ultrassonografia doppler 
colorido (USD) vem sendo amplamente estudada, e já utilizada em alguns rebanhos. Com ele há 
possibilidade de encurtar o período necessário até o diagnóstico de gestação (DG), identificando 
precocemente animais não gestantes, e possibilitando sua reutilização melhorando a eficiência 
reprodutiva. Para que seja exequível, a utilização deste diagnóstico, feito de 19 a 22 dias após a 
última ovulação, se baseia em escores visuais de vascularização previamente determinados 
(Siqueira et al., Anim. Reprod. Sci., 115, 18- 28, 2009). O objetivo deste estudo foi comparar a 
acurácia do resultado dos diferentes escores de vascularização que indicam a vaca como 
possivelmente gestante. Foram utilizadas 266 receptoras diagnosticadas previamente como 
gestante à USD (Mindray®, M5, DPS – São Paulo/SP, Brasil) 19 a 22 dias após a ovulação. 
Estas fêmeas foram novamente avaliadas 8 a 12 dias mais tarde (29 a 34 dias) para a 
confirmação da gestação em modo B (Mindray®- DP10, DPS – São Paulo/SP, Brasil). Foram 
comparados a taxa de gestação no diagnóstico modo B as fêmeas com três diferentes 
classificações de vascularização de corpo lúteo (CL) feitos anteriormente. Os CLs foram 
classificados entre G1 (N=83, com larga vascularização ao redor de todo o CL, no seu interior e 
com boa inserção da artéria ovariana (AO), G2 (N=95, idem ao G1, porém com pouca 
vascularização no interior), G3( N=88, sem vascularização no interior do CL, contorno do CL e 
inserção da AO bons, e inserção da AO discretos). O percentual de fêmeas gestantes no 
diagnóstico modo B, foi comparado entre os graus de vascularização naquelas consideradas 
gestantes 8 a 12 dias mais cedo, utilizando teste de X2 a 5% de probabilidade. O percentual total 
de fêmeas gestantes no diagnóstico modo B foi de 85,7% (228/266). Para os diferentes grupos 
foi de 89,2; 85,2; 82,9%, para G1, G2, G3 (P>0,05), respectivamente. Não houve diferença no 
percentual de fêmeas confirmadas gestantes na ultrassonografia modo B, nas diferentes 
classificações visuais de vascularização de CL à USD. Diante destes resultados, conclui-se que 
os diferentes escores de vascularização utilizados são igualmente acurados para indicar a 
possibilidade de gestação de fêmeas bovinas 19 a 22 dias após a ovulação. 
Agradecimentos: Biotran, Unifenas, CNPq e CAPES. 
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Efeitos da suplementação mineral e vitamínica injetável na fertilidade de receptoras de 
embriões 

 
Gustavo Castro Magalhães Mabub Muanis 4,2, Milton Maturana Filho 1, Antoniara Caminote 

Carreiro de Oliveira 2, Paulo Ricardo Rabelo da Cruz 3, João Paulo Mendes Lollato 2, Reuel Luiz 
Gonçalves 2, Cristina Mattos Veloso 4 

 
1 MF VetPlan - MF VetPlan Consultoria Agropecuária (Rua José Ferreira, 130. Bairro do Lago. 

Águas da Prata - SP.), 2 Biogénesis Bagó - Biogénesis Bagó Saúde Animal Ltda. (Av. Manoel 
Ribas, 985 - 5 Andar. Curitiba - PR.), 3 Pecplan ABS - ABS Pecplan (IVB) (Rodovia SP 340, Km 
166 - Soares, Mogi Mirim - SP, 13800-970), 4 UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida 

Peter Henry Rolfs, s/n - Campus Universitário, Viçosa - MG, 36570-900) 
 
A suplementação estratégica de vitaminas e minerais tem sido associada ao aumento da 
fertilidade em bovinos, pois, nutrientes como Selênio, Zinco e Cobre, estão ligadas a atividades 
metabólicas e antioxidativas tanto em tecidos reprodutivos, como nos oócitos. A utilização da 
suplementação injetável de microminerais e vitaminas tem sido eficiente na melhoria da taxa de 
ciclicidade e da taxa de prenhez em vacas e novilhas (Maturana et al., 2018; Lollato et al., 2017; 
Gonçalves et al.,2018). No intuito de aumentar a taxa de aproveitamento, a taxa de concepção e a 
taxa de prenhez, foi avaliada a suplementação injetável estratégica com minerais e vitaminas (Kit 
Adaptador® Min e Vit, Biogénesis Bagó) em receptoras de embriões. O estudo foi realizado 
utilizando um delineamento inteiramente casualizado, sendo os grupos experimentais: G1) 
Controle (n=234) e G2) Kit Adaptador (N=310). A aplicação dos suplementos injetáveis (1ml/ 
100 kg) e as avaliações dos parametros ovarianos (número de foliculos, medida do maior 
foliculo, presença de corpo luteo, medida de corpo luteo) foram realizadas no D0 (início do 
protocolo) e outra no D8 (dia da retirada do implante) do protocolo de TETF e posteriomente no 
dia do diagnóstico de gestação, por ultrassonografia (Mindray DP2200 Vet, com probe linear de 
5,0 MHz) 30 e 60 dias após a TETF. Os dados obtidos foram analisados utilizando-se o 
programa Statistical Analyses System (SAS, 9.3) adotando-se nível de significância de 5%. 
Houve efeito de tratamento na taxa de concepção (TC) (GC=45,1%; GT=49,8%), na taxa de 
prenhez (TP) (GC=35,1%; GT=37,8%) de vacas e novilhas (P<0,05). Avaliando as duas 
categorias separadamente, o efeito foi positivo (P<0,05), na TC das vacas (GC=45,5%; 
GT=47,4) e das novilhas (GC=43,2%; GT=60%) e na TP novilhas (GC=35,5%; GT=48,2%). A 
suplementação foi benéfica (P<0,05) na TC (GC=29,1%; GT=50%) e na TP (GC=22,5%; 
GT=39,2%) em receptoras com escore corporal (ECC) abaixo de 2,5 (escala 1 a 5). O mesmo 
efeito positivo (P<0,05) foi observado na taxa de concepção (GC=46,1%; GT=54,6%) e na taxa 
de prenhez (GC=36,1%; GT=40,4%) das receptoras da raça nelore. Portanto, a suplementação 
mineral e vitamínica estratégica em receptoras de embriões melhorou a taxa de concepção e a 
taxa de prenhez, tendo um efeito benéfico independente da condição corporal das receptoras. 
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Diferentes dispositivos de progesterona (Cronipres® Mono Dose e Repro neo®) resultam 
em semelhante fertilidade em vacas Nelore submetidas à IATF 
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O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de diferentes dispositivos intravaginais com 1 g de 
progesterona (P4) sobre as taxas de expressão de estro, de concepção após a inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF) e de prenhez acumulada após IATF mais um repasse de touro. 
Para tal, foram utilizadas 372 vacas Nelore com 35 a 50 dias pós parto da Fazenda Duas Barras, 
Cáceres, MT. Todas as vacas foram tratadas com o mesmo protocolo de IATF, diferindo apenas 
quanto à marca do dispositivo intravaginal de P4 utilizado: Cronipres® Mono Dose (CP; 
Biogénesis Bagó, Curitiba, Brasil) ou Repro neo® (RN; GlobalGen, Jaboticabal, Brasil). Em dia 
aleatório do ciclo estral (D0) todas as vacas foram tratadas com 2 mg de benzoato de estradiol 
(Bioestrogen®, Biogénesis Bagó) e 150 µg de D-cloprostenol (Croniben®, Biogénesis Bagó) IM 
e foram homogeneamente distribuídas de acordo com o ECC (escala 1-5) e taxa de ciclicidade 
(presença de corpo lúteo; CL) para receberem uma das duas marcas dispositivo intravaginal com 
1 g de P4 (CP ou RN). No D8, os dispositivos foram removidos e as vacas receberam 150 µg de 
D-cloprostenol, 300 UI de eCG (Ecegon®, Biogénesis Bagó) e 1 mg de cipionato de estradiol 
(Croni-Cip®, Biogénesis Bagó) IM. Bastão marcador de estro foi aplicado na base da cauda das 
vacas. A IATF foi realizada 48h após a retirada dos dispositivos, conjuntamente à avaliação da 
ocorrência de estro (remoção ou não do bastão). Sêmen de touros da raça Nelore e Aberdeen 
Angus foram distribuídos igualmente entre os grupos. Touros de repasse da raça Nelore foram 
inseridos 10 dias após a IATF e mantidos por 20 dias.  O diagnóstico de gestação foi realizado 
55 dias após a IATF (Mindray 2200 Vet). Os dados foram analisados por regressão logística 
(PROC GLIMMIX do SAS). Não houve interação entre as variáveis e nem efeito de ECC (P = 
0,87), presença de CL (P = 0,78), lote (P>0,05), touro (P>0,05) e inseminador (P>0,05) quando 
os diferentes dispositivos foram avaliados. O ECC médio das vacas (CP = 3,03 ± 0,02 e RN = 
3,03 ± 0,02; P = 0,87) e a taxa de ciclicidade no D0 [CP = 34,1% (63/185) e RN = 35,3% 
(66/187); P = 0,78] foram semelhantes entre os grupos, evidenciando a homogeneidade pré-
tratamento. Semelhantes taxas de perda de dispositivo [CP = 1,1% (2/185) e RN = 0,5% (1/187); 
P = 0,93], de expressão de estro [CP = 71,4% (132/185) e RN = 67,2% (125/186); P = 0,43], de 
concepção à IATF [CP = 50,3% (93/185) e RN = 51,3% (96/187); P = 0,59] e de prenhez 
cumulativa após IATF mais um repasse de touro [CP = 77,8% (144/185) e RN = 78,6% 
(147/187); P = 0,59] foram observas para ambos os dispositivos. Assim, conclui-se que ambos os 
dispositivos intravaginais de 1g de P4 (Cronipres® Mono Dose e Repro neo®) podem ser 
utilizados em protocolos de IATF de vacas Nelore paridas, com semelhante eficiência em taxa de 
expressão de estro e concepção.  
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Avaliação do Efeito da Aplicação de Moxidectina na Taxa de Prenhez à IATF de Vacas 
Nelore Primíparas 

 
I.C. Junior2, W.D.Z. Lopes1, L.F.M. Couto1, L.B. Cruvinel1, J.E. Nicaretta1, T.A.S. Bastios1, A. 

Cavalcante1, L.M. Heller2, E. Moro2, J.L.M. Vasconcelos3 

 
1 UFG – Universidade Federal de Goiás; 2 Zoetis Saúde Animal; 3 UNESP/Botucatu-SP 

 
O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da moxidectina 200µg/kg (Cydectin®, 
Zoetis, SP, Brasil), administrada pela via subcutânea na dose recomendada em bula (1mL/50Kg), 
na taxa de prenhez à IATF de vacas Nelore primíparas. O trabalho foi realizado em uma fazenda 
comercial localizada em São Miguel do Araguaia, Goiás, Brasil. Um total de 2.540 vacas 
primíparas, com escore de condição corporal (ECC) médio de 2,08 ± 0,01, foram randomizadas 
em dois grupos sendo: T01= animais tratados com moxidectina 200μg/kg no dia zero do 
protocolo (n=1.267); T02= grupo controle (n=1.273) com aplicação de placebo. Todas as vacas 
foram submetidas ao protocolo de IATF com inserção do dispositivo intravaginal de P4 (1,9g de 
P4; CIDR®; Zoetis, SP, Brasil) e 2ml I.M. de benzoato de estradiol (BE; Gonadiol®; Zoetis; SP, 
Brasil) no D-11; D-4 2,5ml I.M. de dinoprost trometamina (Lutalyse®; Zoetis, SP, Brasil); no D-
2 remoção do dispositivo de P4, 0,3ml I.M. de cipionato de estradiol (ECP®; Zoetis, SP, Brasil) 
e 300 UI I.M. de eCG (Novormon®; Zoetis, SP, Brasil); no D0 foi realizada a inseminação. 
Colheitas de fezes de cada animal foram realizadas nos dias 0 (antes do tratamento) e +11 para 
verificar a ação do Cydectin® antes e após a aplicação. Foi realizado contagem de ovos por 
grama de fezes (OPG). O diagnóstico de gestação ocorreu 30 dias após a IATF, através da 
ultrassonografia transretal. Para avaliar as variáveis binomiais foi utilizado o PROC GLIMMIX. 
Foram incluídos nos modelos os efeitos de tratamento, lote, ECC, touro (sêmen), partida e 
inseminador. Diferenças foram consideradas significativas quando P<0.05 e tendência quando 
0.050.05 < P ≤ 0.1. Não houve diferença na contagem média de ovos por grama de fezes 
OPG/animal, de ambos os grupos [Contagem = ≤16; P>0,10]. As vacas tratadas com 
moxidectina apresentaram maiores taxas de prenhez [39,46% (500/1267)] em comparação às 
vacas controle [33,86% (431/1273); p<0,01)]. Não foram observados efeitos do lote do animal, 
ECC, inseminador, touro e partida do sêmen que pudesse interferir nos resultados encontrados. 
Concluiu-se que a administração de 200µg/kg de moxidectina (Cydectin®) no início do 
protocolo, foi eficiente em aumentar as taxas de prenhez à IATF em vacas Nelore primíparas. 
Mais estudos são necessários para avaliar o efeito da aplicação de moxidectina sobre a fertilidade 
dessa categoria. 
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Dinâmica folicular, função luteal e momento da ovulação em protocolos de IATF em 
bubalinos (Bubalus bubalis) 

 
Luiz Di Paollo Maggitti Junior 1, Marcus Vinícius Galvão Loiola 1, Mariana Alves de Andrade 

Silva 1, Bia Santos Souza Carôso 1, Isabela Costa Vasconcelos 1, Antonio de Lisboa Ribeiro 
Filho 1, Marcos Chalhoub 1 

 
1 UFBA - Universidade Federal da Bahia (Av. Adhemar de Barros, s/nº, Ondina, Salvador - 

Bahia) 
 
Com o objetivo de avaliar os efeitos da eCG, BE e GnRH na dinâmica folicular e lútea de 
búfalas (Bubalus bubalis) submetidas à sincronização da ovulação, foram avaliadas 40 fêmeas 
multíparas lactantes e cíclicas, submetidas a diferentes protocolos de IATF. No dia 0, todos os 
animais receberam um dispositivo intravaginal de 1,0g de P4 (DIB®, ZOETIS, São Paulo, 
Brasil), associado a 2mg de BE i.m. (Gonadiol®, São Paulo, Brasil) e 0,5mg do cloprostenol 
sódico i.m. (Sincrosin®, Vallée S/A Produtos Veterinários, Minas Gerais, Brasil). No D9, 
retirou-se os implantes e administrou-se 0,5mg do cloprostenol sódico i.m. em todos os animais. 
Nesse momento, 20 animais receberam a aplicação de 400UI de eCG i.m. (NOVORMON®, 
MSD Saúde animal, São Paulo, Brasil). No D10, os animais foram distribuídos aleatoriamente 
nos seguintes grupos: metade das fêmeas tratadas (C/eCG+BE, n=10) e metade das fêmeas não 
tratadas (S/eCG+BE, n=10) com eCG receberam 1,0mg de BE i.m. No D11, a outra metade das 
fêmeas tratadas (C/eCG+GnRH, n=10) e não tratadas (S/eCG+GnRH) com eCG receberam 10μg 
de um análogo do GnRH, (acetato de buserelina, Sincroforte®, Ourofino Agronegócio, São 
Paulo, Brasil). Com o recurso da ultrassonografia (Mindray, Z5 VET, Shenzhen, China) em 
modo B, avaliou-se o diâmetro folicular e a área folicular (D9, D10 e D11), bem como o 
diâmetro e a área do folículo pré-ovulatório, até 72h após retirada do implante de P4 ou até a 
ovulação, com o modo Power-Doppler a vascularização e percentagem de vascularização da 
parede do folículo pré-ovulatório. Também foi analisado o momento da ovulação e a taxa de 
crescimento do folículo pré-ovulatório. Além disso, para determinar a função luteal foram 
realizadas as avaliações do diâmetro, área, área de vascularização e percentagem de 
vascularização do CL, assim como as dosagens de P4. O plano experimental adotado foi o 
Delineamento Inteiramente Casualizado e os dados foram analisados utilizando o SPSS versão 
13.0. Apenas a variável momento da ovulação foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis. Para 
demais variáveis realizou-se o ANOVA e para comparação entre os grupos experimentais o teste 
de Tukey (P<0,05). Não foi verificada diferença entre os tratamentos de IATF C/eCG ou S/eCG, 
associados ao GnRH ou BE como indutores da ovulação, para nenhuma das variáveis avaliadas. 
Foram encontradas diferenças para o diâmetro do CL com 1,78±0,12cm no grupo C/eCG+BE e 
1,62±0,11cm no grupo S/eCG+BE (P=0,047), assim como, nas dosagens de P4 entre os 
tratamentos C/eCG+GnRH (4,09±0,94ng/mL) e S/eCG+GnRH (2,80±0,70ng/mL), P=0,017. 
Quanto as variáveis avaliadas pelo modo Power-Doppler, não foi verificada diferença estatística 
entre os grupos experimentais. Concluiu-se que a utilização da eCG associada ao BE ou GnRH 
possibilitou eficiente sincronização e indução da ovulação em búfalas lactantes submetidas a um 
protocolo de IATF, e, ao considerar o fator custo/benefício, o BE demonstrou-se favorável como 
indutor da ovulação. 

2) OPU-FIV e TE 
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Influência da fase de atividade ovariana sobre a produção in vitro de embriões bovinos 
 

Nathalia Covre da Silva 1, Tamires Korchovei Sanches 1, Fábio Morotti 1, Amanda Fonseca 
Zangirolamo 1, Maysa Lopes Orsi 1, Marcelo Marcondes Seneda 1 

 
1 UEL - Universidade Estadual de Londrina, Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, 

Campus Universitário Cx. Postal 10.011, CEP 86.057-970, Londrina - PR, Brasil. 
 
Em laboratórios de produção in vitro de embrião o uso de ovários obtidos em abatedouro é um 
procedimento frequentemente utilizado. No entanto, é bastante comum observar uma variação na 
produção de blastocistos. Nós investigamos a importância do momento da onda de crescimento 
folicular sobre a taxa de produção in vitro de embriões. Ovários de fêmeas Bos indicus (n = 173) 
foram coletados em abatedouro local e transportados em pares para o laboratório. Foi avaliada a 
presença de grandes folículos (≥6mm) e do corpo lúteo (CL). O CL foi classificado como inicial 
ou maduro. Em seguida, cada par de ovários foi incluído em um dos quatro grupos: G1 - CL 
inicial e ausência de folículo dominante (n = 20); G2 - CL maduro e ausência de folículo 
dominante (n = 20); G3 - CL inicial e presença de folículo dominante (n = 66); G4 - CL maduro 
e presença de folículo dominante (n = 67). O grupo controle (n = 26) foi estabelecido sem 
qualquer classificação, como geralmente é realizado nos laboratórios de PIVE. A taxa de 
blastocistos foi comparada entre os grupos por teste de regressão logística binária (P ≤ 0,05). A 
taxa de blastocistos obtida no D7 foi de 37,62% (76/202) para o grupo G2; 29,62% (101/341) 
para o G1; 26,81% (37/138) para o grupo controle; 10,09% (46/456) para G4 e 9,24% (51/552) 
para G3 (P <0,0001). Concluimos que a seleção pós abate de pares ovarianos com a presença de 
corpo lúteo maduro associada à ausência de folículo dominante proporciona a recuperação de 
oócitos com maior competência para a produção in vitro de embriões. 
 
 
 

Cenário da transferência de embriões de ovinos no Brasil: relatos técnicos científicos 
 

Brenda Barbosa Martins 1, Joanna Maria Gonçalves Souza-Fabjan 2, Jenniffer Hauschildt Dias 3, 
Thais de Almeida Oliveira 1, João Henrique Moreira Viana 4, Jeferson Ferreira da Fonseca 4 

 
1 UNIPAC - JF - Universidade Presidente Antônio Carlos (Av. Juiz de Fora, 1100 - Granjas 

Bethânia - CEP:36048-000), 2 UFF - Universidade Federal Fluminense (Rua Vital Brasil Filho, 
64, CEP: 24230-340 Santa Rosa, Niteroi, RJ), 3 UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida 

Peter Henry Rolfs, s/n - Campus Universitário, Viçosa - MG, 36570-900), 4 EMBRAPA - 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Parque Estação Biológica, PqEB, Av. W5 Norte 
(final) Caixa Postal 02372 – Brasília, DF – CEP 70770-917), 5 EMBRAPA - Embrapa Caprinos 

e Ovinos (Rodovia MG 133, km 42, CEP: 36.155-000, Coronel Pacheco-MG, Brasil) 
 
A técnica de múltipla ovulação e transferência de embrião (MOET) permite maior difusão do 
material genético em ovinos, porém, a carência de informações estatísticas limita a estimativa do 
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impacto potencial das mesmas. Assim, o objetivo deste estudo foi realizar um levantamento de 
trabalhos científicos relacionados à produção de embriões de ovinos produzidos no Brasil entre 
os anos de 1979 à 2018 e identificar tendências no desenvolvimento dessa biotecnologia no país. 
Foram realizadas pesquisas bibliográficas em registros históricos de produções científicas, 
artigos completos, anais de congresso e resumos. Palavras-chave: embriões, ovinos, transferência 
de embriões, superovulação, coleta de embriões. Os dados foram apresentados de forma 
descritiva. No período analisado, foram encontradas 43 publicações. Registrou-se 2.125 
embriões viáveis, produção total de 3.890 estruturas e 380 embriões transferidos para fins de 
pesquisa, ou seja, 17,88% em relação ao número de embriões viáveis. As médias de estruturas 
totais e viáveis recuperadas por doadora coletada foram, respectivamente, 5,18±0,51 e 4,1± 0,69. 
Quanto às técnicas de recuperação de embriões, a laparotomia foi a mais utilizada (n = 15), 
seguida de transcervical não cirúrgica (n = seis), semi-laparoscopia (n = três) e laparoscopia (n = 
quatro). Até o momento, todas as inovulações foram feitas por via cirúrgica, tendo apenas um 
relato de sucesso de transferência transcervical que resultou no nascimento de um cordeiro 
(Fonseca, 2006, Embrapa Caprinos, Documentos, n.64). Destaca-se a raça Santa Inês pelo maior 
número de coletas de embrião, provavelmente devido ao seu interesse comercial. Entre as 
principais limitações da aplicabilidade desta biotécnica estão o alto custo, a variabilidade da 
resposta superovulatória, a ocorrência de regressão precoce do corpo lúteo e a necessidade de 
metodologia cirúrgica para coleta de embriões em ovinos. Nas seis publicações com registro de 
transferência de embriões, observou-se uma variação nas taxas de gestação total de 14% a 70% 
após transferência. Observa-se que o grande foco dos estudos foi de protocolos de 
superovulação. Conclui-se ser preciso uma maior publicação de dados, principalmente referentes 
às taxas de prenhez e parição após MOET, para que ocorra uma maior difusão da técnica. 
Apoio financeiro: FAPEMIG (CVZ-PPM 00201-17) e EMBRAPA (01.13.06.001.02.00) 
 
 
 

A capacidade antioxidante do anetol promove um aumento nas taxas de blastocistos 
quando suplementados em meio de cultivo in vitro de embriões bovinos 

 
Everton Pimentel Ferreira Lopes1, Jefferson Castro dos Anjos 1, Naiza Arcângela Ribeirode Sá 1, 

Francisco Leonardo Nascimento de Aguiar 1, Juliano Franco de Souza 2,Francielli Weber dos 
Santos Cibin 3, Benner Geraldo Alves 4, Regiane Rodrigues dos 

Santos 5, José Ricardo de Figueiredo1 

 
1 UECE - Universidade Estadual do Ceará (Avenida Dr. Silas Munguba,1700) 

 
O estresse oxidativo é um dos principais fatores negativos para a produção in vitro de embriões 
(CIVE). Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos da 
suplementação de anetol na produção in vitro de embriões (PIVE) bovinos, durante a CIVE, bem 
como avaliar as taxas de clivagem (2-4 células em embriões), taxas de 
blastocistos e a produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) no meio de cultivo 
embrionário. Para isso, ovários bovinos foram coletados em um abatedouro local (n = 
240) e transportados para o laboratório entre 33-35°C por aproximadamente 1h. No laboratório, 
os complexos cúmulos oocitos (CCO) provenientes de folículos de 4-8 mm 
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que apresentaram o citoplasma homogéneo e translúcido, rodeado por duas ou mais camadas de 
células do cumulus compactas e zona pelúcida intacta foram selecionadas e 
destinadas à maturação in vitro (MIV) por 24h. Após a MIV os CCO maduros foram destinados 
para a fertilização in vitro (FIV) por 18h, em seguida, os presumíveis zigotos 
foram cultivadas em meio de CIVE na ausência ou presença de diferentes concentrações de 
anetol (30, 300 ou 2000 mcg / ml) por um período de 7 dias em condições de 38,5°C em 5% de 
CO2. A suplementação de anetol no meio de CIVE (30 μg/ml) promoveu um aumento nas taxas 
de blastocistos (P <0,05) quando comparado com o controle (35,7% vs 25,4%). Além disso, 
pode-se observar que os níveis de ERO foram reduzidos (P <0,05) quando o anetol foi 
adicionado ao meio CIVE sem suplementação prévia do meio IVM. Portanto, de acordo com os 
resultados, pode-se concluir que a adição do anetol no meio de cultivo in vitro de embriões 
(CIVE) promoveu um melhoramento nas taxas de blastocistos produzidos, além disso, pode-se 
observar um efeito antioxidante do anetol durante o cultivo embrionário. 
 
 
 

Efeito da receptora (vaca holandesa em lactação ou vaca de corte) sobre o desempenho 
produtivo e reprodutivo de bezerras holandesas geradas por fertilização in vitro 

 
Luana Factor1; Carlos Alberto Rodrigues2; Bruna Lima Chechin Catussi1; Mariana Pallú 

Viziack1; João Padilha Gandara Mendes2; Guilherme Meurer Scheis2; Heloise Duarte3; Pietro 
Sampaio Baruselli1 

 
1Departamento de Reprodução Animal – FMVZ/USP – São Paulo, Brasil; 

2Clínica Veterinária SAMVET – São Carlos, Brasil; 
3Ideagri - Sistema para Gestão de Empresas Rurais, Belo Horizonte, Brasil. 

 
Objetivou-se avaliar o efeito da receptora, vaca holandesa em lactação ou vaca mestiça de corte, 
sobre o desempenho produtivo e reprodutivo de bezerras holandesas geradas por fertilização in 
vitro (FIV). O estudo foi conduzido na Fazenda Santa Rita - Agrindus S.A. em Descalvado, São 
Paulo, Brasil, onde foram utilizadas como receptoras vacas holandesas (Bos taurus) em lactação 
(média de 33,0 litros/vaca/dia), alojadas em galpões com camas de areia, modelo free stall, com 
ventilação adequada e aspersores na linha de cocho. Também, foram utilizadas como receptoras 
vacas mestiças de corte (cruzamentos com Nelore, Gir ou Holandês), as quais foram mantidas à 
pasto com suplementação proteica e água ad libitum. As receptoras receberam embriões 
produzidos pela biotécnica [FIV (n= 660) receptoras holandesas em lactação (RH; n= 369) e 
receptoras de corte (RC; n= 291)], contemporaneamente nos anos de 2016 a 2018. Na progênie, 
avaliou-se o peso ao nascimento (PN), peso ao desmame (PD), considerando esse período com 
média de 90 dias, mortalidade do nascimento ao desmame (MT1), mortalidade após o desmame 
(MT2), idade à primeira concepção (IPC) e duração da gestação (DUG) em dias da progênie. Os 
dados foram analisados pelo procedimento GLIMMIX do SAS®, versão 9.4, considerando valor 
estatístico P<0,05. Verificou-se que não houve diferença no PN (RH = 39,0±0,22 e RC = 
39,0±0,20kg; P=0,93). No entanto, o PD foi maior para o grupo RH (RH= 103,6±0,25 e RC = 
102,9±0,24kg; P=0,04). A MT1 diferiu de acordo com a receptora [RH= 4,3% (16/369) e RC= 
0,3% (1/291); P=0,04), porém não se verificou diferença na MT2 [RH= 1,7% (6/353) e RC= 
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2,1% (6/290); P=0,73), assim como não houve diferença para IPC (RH = 437,4±2,34 e RC = 
440,3±2,80 dias; P=0,44) e para a DUG (RH = 285,7±2,84 e RC = 295,9±5,39 dias; P=0,10). 
Conclui-se que as receptoras podem ter influência no crescimento e no desempenho produtivo de 
fêmeas Holandesas geradas pela fertilização in vitro. Entretanto, são necessários mais estudos 
para avaliar os efeitos da receptora no desempenho da progênie. 
 
 
 

Fatores que influenciam perda embrionária e aborto de receptoras em programa de 
transferência de embriões bovinos: resultados preliminares 

 
Cristiano R B Guimarães 1, Eduardo M Lima 2, Samuel F Castro 1, João Henrique Moreira Viana 

Viana 1, Miller Pereira Palhão 1 

 
1 Unifenas - Universidade José do Rosário Vellano (Alfenas, MG), 2 Minerembryo - 

Minerembryo (Alfenas, MG) 
 
Objetivou-se avaliar os principais fatores que interferem na perda embrionária precoce (PEP) e 
aborto de receptoras em programas de transferência de embriões (TE) em larga escala. Para 
análise, discriminou-se os efeitos da biotécnica utilizada para geração dos embriões (produção in 
vitro [PIVE], superovulação [SOV] ou Clonagem), o método de criopreservação (congelamento 
lento ou vitrificação), o estádio de desenvolvimento embrionário (MO, BI, BL, BX, BN ou BE), 
o laboratório de produção dos embriões (n=46), o tipo de sêmen (convencional, sexado de fêmea, 
sexado de macho e sexado reverso de fêmea), o grupamento genético (zebuíno leite, zebuíno 
corte, composto leite, europeu leite, europeu corte e composto corte), a equipe de aspiração dos 
oócitos (n=65) e a equipe de TE (n=15). Considerou-se também o tamanho e o lado do CL na 
receptora, o dia (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, sendo “0” 7 dias após o estro), ano e mês da TE. Para 
facilitar a análise dos resultados foram agrupados os laboratórios e as equipes que manipularam 
um número menor que 200 embriões ou 150 aspirações. As variáveis resposta foram as taxas de 
perda embrionária precoce (PEP) detectadas pela ultrassonografia no dia 30 e aborto aos 60 dias. 
O modelo estatístico contendo os efeitos principais e suas interações foi analisado no pacote 
estatístico do PROC LOGISTIC (SAS University Edition, SAS Institute, USA). O modelo foi 
ajustado utilizando o critério de seleção stepwise. Para a variável PEP foram analisadas 44917 
informações de inovulações, sendo observadas 2,0% (858/44059) de PEP. Laboratório e 
interação Biotécnica x estádio do embrião foram priorizados pelo modelo para explicar as PEP. 
O efeito de laboratório foi devido a variação (p<0,0001) de 0,4% a 3,0% de PEP de acordo com 
a procedência do embrião. E a interação Biotécnica x estádio do embrião revelou um percentual 
crescente (p<0,0001) de PEP para embriões clones de acordo com o estádio de desenvolvimento 
(4,0, 7,2, 9,0 e 10,2%, para MO, BI, BL e BX, respectivamente). A taxa de aborto aos 60 dias foi 
de 8,2% (1524/17000 das gestações avaliadas), sendo influenciada pelo tipo de biotécnica 
(embriões clone 46,7%, p<0,0001). Retirando os embriões de clone, o novo modelo ajustado 
incluiu (p<0,0001) os efeitos de equipe de TE (variações de 5,0 a 24,4%) e laboratório (2,5 a 
47,3%). Conclui-se que os procedimentos laboratoriais adotados influenciam intrinsicamente o 
embrião, repercutindo em posteriores perdas embrionárias e fetais. Gestações provenientes de 
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embriões da biotecnologia de clonagem tem maior probabilidade de perda e, aparentemente o 
estádio do embrião clone influencia principalmente a taxa de PEP. 
Agradecimentos:Empresa Minerembryo e a CAPES (Bolsa de estudos). 
 
 
 
Influência de fatores relacionados ao embrião bovino sobre a taxa de prenhez de receptoras 

em programas de TE praticados em diferentes épocas do ano: resultados preliminares 
 

Eduardo M. Lima 2, Cristiano R. B. Guimarães 1, João H.M. Viana 1, Miller P. Palhão 1 

 
1 Unifenas - Universidade José do Rosário Velano (Alfenas-MG), 2 Minerembryo - Minerembryo 

Reprodução e Produção Ltda (Alfenas-MG) 
 
Objetivou-se avaliar fatores potencialmente relacionados a taxa de prenhez em receptoras de 
embriões bovinos. Foram considerados dados de transferências de embriões (TE, n=60.170) 
realizadas entre 2011 e 2018. Para análise, discriminou-se os efeitos da biotécnica utilizada para 
geração dos embriões (produção in vitro [PIVE], superovulação [SOV] ou Clonagem), o método 
de criopreservação (congelamento lento ou vitrificação), o estádio de desenvolvimento 
embrionário (MO, BI, BL, BX, BN ou BE), o laboratório de produção dos embriões, o tipo de 
sêmen (convencional, sexado de fêmea, sexado de macho e sexado reverso de fêmea), o 
grupamento genético (zebuíno leite, zebuíno corte, composto leite, europeu leite, europeu corte e 
composto corte), a equipe de aspiração dos oócitos (no caso da PIVE) e a equipe responsável 
pela TE. Considerou-se também o tamanho e o lado do CL na receptora, o dia (-3, -2, -1, 0, +1, 
+2, +3, sendo “0” 7 dias após o estro), ano e mês da TE. Para facilitar a análise dos resultados 
foram agrupados os laboratórios (n=46) e as equipes que manipularam um número menor que 
200 embriões ou 150 aspirações. O diagnóstico de gestação foi realizado aos 30 dias. O modelo 
estatístico contendo os efeitos principais e suas interações foi analisado utilizando-se o pacote 
estatístico do PROC LOGISTIC (SAS University Edition, SAS Institute, USA). O modelo foi 
ajustado utilizando o critério de seleção stepwise para exclusão de variáveis que não 
influenciaram a taxa prenhez. Após o ajuste dos dados, 40.535 informações foram mantidas. A 
taxa de concepção geral foi de 42,9% (17.391/40.535). O modelo com melhor ajuste manteve os 
efeitos do estádio embrionário, grupo genético, laboratório, equipe, tamanho do CL, mês e ano 
da TE, assim como a interações entre o dia da TE e a biotécnica utilizada (p<0,0001). Embriões 
BX e BN produziram maior taxa prenhez (46,1 e 43,1%, respectivamente, p<0,0001) assim como 
as raças do grupamento Zebuíno Leite (49,0%). A variação nos resultados foi de 35,1 a 57,1% 
para Laboratórios; 35,1 a 54,7% para equipes de aspiração e 37,1 a 44,2% para equipes de 
inovulação (p<0,0001). Maiores (p<0,0001) taxas de gestação foram observadas para embrião 
BX fresco ou vitrificado na PIVE, e para BL na clonagem. Para embriões PIVE/fresco as 
maiores taxas de gestação ocorreram quando transferidos nos dias -3, 0 e +1 (p<0,0001) e para 
embriões PIVE/Congelados quando transferidos nos dias -3 e 0. Receptoras com CLs grandes no 
ovário direito apresentaram maiores (p<0,0001) taxas de prenhez (44,7%) quando comparado a 
CLs pequenos (34,1%), independendo do lado. A TE nos meses de janeiro e fevereiro 
produziram menores taxas de prenhez (35,8 e 40,6%, p<0,0001), não diferindo no restante do 



Anais da XXXIII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões 
 Ilha de Comandatuba – BA, 2019  
. 
 

 
 

20 

mês. Os resultados demonstram a influência de diversos fatores nas taxas de prenhez de 
receptoras de embriões bovinos.  
Agradecimentos:Empresa Minerembryo LTDA e a CAPES (Bolsa de estudos). 
 
 
 
Suplementação de progesterona de longa ação no diestro inicial de receptoras de embriões 
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2, José Oliveira Carvalho 1 
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O uso da progesterona de longa-ação (P4LA) no diestro inicial em programas de IATF, pode 
influenciar positivamente o desenvolvimento e manutenção do embrião, e consequentemente 
melhorar os índices reprodutivos do rebanho. Entretanto, ainda são limitados o número de 
estudos avaliando a suplementação de P4LA em receptoras de embrião produzidos in vitro 
(PIVE), previamente a transferência do embrião. Neste estudo, foi avaliado o efeito da 
administração de P4LA (Sincrogest® injetável; Ouro Fino) em receptoras Girolando de embriões 
produzidos in vitro, para gado de leite. Para tanto, foram utilizadas receptoras bovinas Girolando 
(n=99), em uma propriedade com rotina mensal de PIVE. Para a PIVE, oócitos provenientes de 
doadoras Gir foram recuperados via aspiração folicular guiada por ultrassom. Os oócitos 
selecionados foram maturados, fecundados com sêmen sexado de touro Holandês, e cultivados in 
vitro por 7 dias (D7). No D7, os embriões foram transferidos para receptoras Girolando (vacas e 
novilhas) previamente sincronizadas com protocolo a base de estradiol e P4. Três dias antes da 
inovulação dos embriões, as receptoras foram divididas aleatoriamente em dois grupos: grupo P4 
(GP4; n=48): administração intramuscular (IM) de 150 mg de P4LA; grupo controle: (GC; n=51) 
ausência da aplicação de P4LA. Aos 30 dias de gestação, foi realizado exame ultrassonográfico 
para diagnóstico de gestação. Para comparar a taxa de prenhez entre os grupos, foi utilizado o 
teste Qui-Quadrado (P≤0,05). Não foi observada diferença (P=0,59) entre as taxas de prenhez do 
GP4 (45,8%) e GC (49,0%). Da mesma forma, quando considerada a categoria das receptoras, a 
taxa de prenhez entre as novilhas (66,6 e 56,5%) e vacas (25,0 e 42,8%) do GP4 (n=24 e n=23) e 
do GC (n=24 e n=28), respectivamente, também foi semelhante. Baseado nestes resultados, 
conclui-se que não houve efeito da administração de P4LA 3 dias antes da inovulação de 
embriões em D7, sobre a taxa de prenhez em receptoras de embrião PIVE em gado de leite. 
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Transferência intra-folicular de ovócitos imaturos – TIFOI: taxas de gestação e produção 
embrionária em sistemas comerciais 

 
Andrei Antonioni Guedes Fidelis 1,2,3, Airton Marcelino 4, Gabriela Oliveira Fernandes 2,3, 

Otávio Costa Faria 2,3, José Felipe Warmling Spricigo 5, Margot Alves Nunes Dode 3 

1 UniCeub - Centro Universitário de Brasília (Brasília/DF, Brasil), 2 UnB - Programa de Pós-
Graduação em Ciências Animais – Universidade de Brasília (Brasília/DF, Brasil), 3 Embrapa 
Cenargen - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília/DF, Brasil), 4 Contrera - 
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A transferência intrafolicular de ovócitos imaturos (TIFOI) surgiu como uma alternativa às 
técnicas já estabelecidas de produção de embriões. Essa técnica associa a obtenção de ovócitos 
imaturos pela técnica de OPU, com as vantagens da produção in vivo de embriões. Entretanto, 
por ser uma técnica recente, estabelecida em 2015 e registrada pela EMBRAPA em 2016, ainda 
são poucos os dados publicados descrevendo a taxa de gestação, após transferência destes 
embriões. O presente estudo teve como objetivo relatar dados coletados a campo, de produção 
embrionária e de gestação após TE de embriões TIFOI. Os resultados foram produzidos em duas 
fazendas de gado de leite, uma em Apiacas/MT e outra em Vianópolis/GO, compilados e 
apresentados na sequência. Animais da raça Girolanda e Pardo-Suíça foram utilizados como 
doadoras de ovócitos e também, como ovuladoras (fêmeas previamente sincronizadas que 
recebem os ovócitos). Todos os animais, ovuladoras e receptoras, foram submetidos a um 
protocolo de sincronização de estro para a obtenção de um folículo pré-ovulatório. Inicialmente, 
usou-se um implante de progesterona (Primer Tecnopec, São Paulo, Brasil) associado à aplicação 
(i.m.) de 2mg de benzoato de estradiol (RIC-BE, Brasil) no dia -10 (D-10), aplicação de 0,150 
mg de d- cloprostenol (Prolise ARSA S.R.L, Argentina) juntamente com a remoção do implante 
de progesterona no (D-2), e no (D -1) foi administrado 1 mg de benzoato de estradiol (i.m.). O 
D0 foi considerado o dia do estro e também, o dia em que foi realizada a OPU das doadoras, 
seguida pela injeção dos ovócitos no folículo dominante das ovuladoras. Apenas as vacas 
ovuladoras receberam a administração de um análogo do GnRH (Gestran®, Tecnopec, São 
Paulo, Brasil), 52 horas após a remoção do implante de progesterona, e foram inseminadas em 
seguida. Após 7 dias, foi realizada a colheita embrionária por lavagem uterina e os embriões 
viáveis foram transferidos para as receptoras aptas ou, na ausência destas, foram criopreservados. 
Um total de 227 ovócitos viáveis foram injetados em 10 ovuladoras (22,7 ± 6,9). A taxa de 
recuperação de estruturas no D7 foi de 40,1% (91/227), com 24,2% de embriões viáveis 
(55/227). Destaca-se ainda, que além da média de 5,5 embriões por ovuladora, em todos os 
animais foram recuperados embriões viáveis. Finalmente, após a TE de 24 embriões, 14 
prenhezes foram confirmadas (58,3%). Os demais embriões (n=31) foram criopreservados, pela 
falta de receptoras aptas. Por não se tratar de uma pesquisa, em que as variáveis estariam dentro 
de um delineamento experimental, os resultados aqui descritos mostram de maneira descritiva 
que a produção embrionária é satisfatória. Também, a apontam a alta qualidade dos embriões 
produzidos, refletidas nas boas taxas de prenhes após TE.  
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Efeitos do método de criopreservação de embriões e das características luteais na taxa de 
concepção de receptoras bubalinas 
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Vicinal Santo Antonio De Posse A Amparo, S/n, Km 03 Cx Postal 2707, Amparo/SP) 

 
O objetivo deste trabalho foi comparar as taxas de concepção de embriões produzidos in vitro, 
vitrificados (VT) pelo método descrito por Marinho et al. (Reproduction in Domestic Animals, 
50:807-811, 2015) ou congelados para transferência direta (TD), conforme Sanches et al. 
(Theriogenology, 85:1147-1151, 2016) na espécie bubalina. Além disso, foram avaliadas a 
influência da perfusão sanguínea e área do corpo lúteo (CL) na taxa de concepção. O 
experimento foi conduzido na Fazenda Sesmaria, Amparo/SP. Para esse fim, foram 
sincronizadas 155 receptoras bubalinas, entre novilhas e vacas em lactação, das quais foram 
utilizadas 132 (85,2%). O protocolo de sincronização das receptoras foi iniciado em dia aleatório 
do ciclo estral, considerado Dia zero (D0), quando as búfalas receberam um dispositivo 
intravaginal contendo 0,96 g de P4 (Progestar, Boehringer, Brasil) associado à administração 
i.m. de 2 mg de Benzoato de Estradiol (Estrovulinn, Boehringer, Brasil) e 265 µg de 
Cloprostenol Sódico (Cioprostinn, Boheringer, Brasil). No Dia 9 (D9) o dispositivo intravaginal 
foi retirado, administrando-se 530 µg de Cloprostenol Sódico (Cioprostinn, Boheringer, Brasil) e 
400 UI de eCG (Novormon, MSD Saúde Animal, Brasil), via i.m. No Dia 11 (D11) foi 
administrado 10 µg de Acetato de Buserelina (Prorelinn, Boheringer, Brasil), por via i.m. No 
D17, as receptoras receberam um embrião VT (n=66) ou DT (n=66) por via transcervical e 
foram examinadas por ultrassonografia em modo B e color Doppler para determinar a perfusão 
sanguínea e área do corpo lúteo (CL). Os exames foram realizados com um equipamento 
ultrassonográfico duplex (MyLabDelta, Esaote, Itália) e um transdutor linear multifrequencial 
(3,5-7,5 MHz) em modo B. Receptoras com perfusão luteal abaixo de 30% foram descartadas. 
As taxas de gestação foram comparadas utilizando-se teste qui-quadrado, e consideradas 
significativamente diferentes quando p<0,05. Receptoras com perfusão ≤ 55% tiveram 34,6% 
(28/81) de taxa de concepção; enquanto as receptoras com ≥ 60% tiveram 31,4% (16/51). Com 
relação à área do CL, receptoras com medidas ≤ 2,00 cm² apresentaram taxa de concepção de 
37,25% (19/51) e para áreas ≥ a 2,01 cm² o valor foi de 30,26% (23/76). A taxa de concepção foi 
de 36,4% (24/66) para o grupo VT e 30,3% (20/66) para o grupo DT (P=0,46). Levando-se em 
conta a categoria animal, de 34 vacas, 12 se tornaram gestantes (35,3%) de embriões VT e 9 de 
34 vacas quando os embriões foram congelados pelo método TD (26,5%) (P=0,43). Já nas 
novilhas, 12 de 32 (37,5%) e 11 de 32 (34,4%) para embriões VT e TD, respectivamente 
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(P=0,79). O diagnóstico foi realizado aos 30 e 60 dias de gestação, constatando-se 2 perdas 
embrionária/fetais (4,5%), uma para cada método. Conclui-se que o método TD pode ser usado 
em escala comercial, facilitando a logística na transferência dos embriões em receptoras 
bubalinas.  
Agradecimentos: Fazenda Sesmaria, ABS e Boehringer Ingelheim. 
 
 
 

Efeito da infusão de células-tronco mesenquimais em ovários de cabras submetidas à 
aspirações foliculares sobre a funcionalidade ovariana 

 
José Adalmir Torres de Souza1, Ícaro Oliveira Torres de Souza1, Felipe Pereira da Silva 

Barçante1, Maria Acelina Martins de Carvalho1, Felipe de Jesus Moraes Junior2, Antônio de 
Sousa Junior1, Jefferson Hallison Lustosa da Silva1, Marcos Antônio Celestino de Sousa Filho1, 
Yndyra Nayan Teixeira Carvalho Castelo Branco3, Amilton Paulo Raposo Costa1, Ney Rômulo 
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Tendo em vista a baixa eficiência da PIV em pequenos ruminantes, buscam-se melhorias na 
aplicação dessa técnica. Com a possibilidade de utilização das células tronco, objetivou-se 
determinar a influência da infusão de células tronco mesenquimais (CTM) de cordão umbilical 
em ovários de cabras submetidas à LOPU sobre a quantidade de folículos e complexos cumulus 
ovócitos (CCOs) e histomorfologia ovariana. Foram utilizadas 10 cabras sem padrão racial 
definido (SPRD), não lactantes, com idade média de 3 anos e escore da condição corporal 
variando de 3,0 a 4,0. As cabras foram divididas em 2 tratamentos: T1 (controle, 5 animais); T2 
(ovários tratados com CTM, 5 animais), sendo então sincronizadas com esponjas intravaginais 
impregnadas com 60mg de MAP (Progespon, Zoetis, Buenos Aires, Argentina) e aplicações de 
1ml, via intramuscular, de d-cloprostenol (Ciosin, MSD, Nova Jersey, EUA). A estimulação 
ovariana constituiu-se na administração de 80mg de FSH (Folltropin, Vetoquinol, França) e 
300UI de eCG (Novormon, Zoetis, Buenos Aires, Argentina), em aplicações únicas, feitas 36 
horas anteriores às LOPUs. As fêmeas foram submetidas a 5 sessões/animal de LOPU, com 
intervalos de 12 dias e infusão ovariana com CTM, na concentração de 1 x 106 cél/mL, 
nanomarcadas com Qtracker® e diluídas em 0,2 mL de solução fisiológica (NaCl) a 0,9% logo 
após às LOPUs. A avaliação histológica foi realizada após 30 dias da última LOPU e infusão de 
CTM, a partir da ovariectomia. Os dados obtidos foram analisados utilizando ANOVA com 
pacote estatístico Statistical Analysis System (SASâ) para Windows versão 9.0. As médias foram 
comparadas utilizando o teste de Duncan (P<0,05) e as variáveis não paramétricas pelo teste de 
Qui-quadrado (P<0,05). Não houve diferença (P>0,05) entre os folículos aspirados, oócitos 
recuperados e taxa de recuperação, em relação aos grupos T1 e T2 e entre as cinco sessões de 
LOPU. Foi observada redução (P<0,05) na média geral de folículos aspirados com o decorrer das 
LOPUs, possivelmente decorrentes da produção de anticorpos anti-eCG, sendo a média de 
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folículos aspirados e oócitos recuperados maior (P<0,05) no T1 que no T2. Não houve diferença 
(P>0,05) em relação a taxa de recuperação oocitária. A viabilidade das estruturas comparadas 
com os tratamentos mostrou uma maior quantidade de oócitos viáveis (P<0,05) no grupo 
controle (T1), e quando comparada com a quantidade de LOPUs, não mostrou diferença 
(P>0,05). As alterações histopatológicas observadas foram predominantemente discretas e focais 
(P>0,05). Foi observada uma maior concentração (P<0,05) de folículos primordiais e atrésicos 
no grupo controle (T1) em relação ao grupo tratamento (T2). Não observou-se diferença 
(P>0,05) entre os demais parâmetros. Conclui-se, portanto, que as células-tronco mesenquimais 
infundidas em ovários íntegros de cabras, influenciaram de forma negativa a quantidade de 
folículos observados e oócitos recuperados, como também não interferiram na qualidade dos 
oócitos. 
 
 
 
Avaliação da suplementação mineral e vitamínica (Kit Adaptador® Min e Vit, Biogénesis 
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A suplementação estratégica de vitaminas e minerais tem sido associada ao aumento da 
fertilidade em bovinos, pois, nutrientes como Selênio, Zinco e Cobre, estão ligados a atividades 
metabólicas e antioxidativas tanto em tecidos reprodutivos, como propriamente nos oócitos, 
principalmente em períodos de maior demanda metabólica e/ou estresse. No intuito de verificar 
uma melhoria da qualidade dos oócitos, bem como da eficiência no processo de FIV, foi avaliada 
a suplementação injetável estratégica com minerais e vitaminas (Kit Adaptador® Min e Vit, 
Biogénesis Bagó) em vacas nelores doadoras de oócitos e comparada a suplementação injetável 
estratégica com minerais e vitaminas (Kit Adaptador® Min e Vit, Biogénesis Bagó vs 
Cobalzan®, Bravet) em doadoras da raça nelore. O estudo foi realizado utilizando um 
delineamento inteiramente casualizado com medidas repetidas no tempo, sendo os grupos 
experimentais: G1) Controle (n=20), G2) Kit Adaptador (N=21) e G3) Cobalzan (N=19). A 
aplicação dos suplementos injetáveis (1ml/ 100 kg) foram realizadas 10 dias antes de cada 
aspiração folicular e foram realizados 5 procedimentos em cada matriz, com intervalos de 30 
dias. Os oócitos foram selecionados por equipe treinada e enviados para os procedimentos de 
FIV. Na avaliação geral, houve efeito de tratamento, tempo e interação (P<0,05) na média 
oócitos/vaca (MTOV) (G1=143; G2=164; G3=146), no total oócitos (NTO) (G1=2866; 
G2=3438; G3=2775), no total oócitos/CIV (NTOC) (G1=2582; G2=3084,), na média 
embriões/vaca (MEV) (G1=42,8; G2=49,2; G3=39,7), na média embriões/vaca/coleta (MEVC) 
(G1=8,5; G2=9,8; G3=7,9), no total embriões (NTE) (G1=856; G2=1033; G3=755), na taxa de 
eclosão (TEC) (G1=33%; G2=33,5%; G3=30%) e na taxa de fecundação (TFIV) (G1=29,9%; 
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G2=30,1%; G3=27,2%). Em vacas de baixa população folicular (menos que 25 oócitos/coleta), 
houve efeito de tratamento, tempo e interação (P<0,05) no NTO (G1=373; G2=479; G3=204), na 
MOC (G1=16,4; G2=20,2; G3=9,63), no NTOC (G1=328; G2=424; G3=123), no NTE 
(G1=112; G2=127; G3=68), na TEC (G1=34,1%; G2=29,9%; G3=37%) e na TFIV (G1=30,1%; 
G2=26,5%; G3=33%). Nas vacas de média população folicular (26 a 50 oócitos/coleta), não 
houve efeito de tratamento ou tempo (P>0,05). Nas vacas de alta população folicular houve 
efeito de tratamento (> 50 oócitos/coleta), tempo e interação (P<0,05) na MTOV (G1=76; 
G2=105; G3=78,7), no NTO (G1=1527; G2=2196; G3=1496), na MOC (G1=68,6; G2=94,5; 
G3=73,6), no NTOC (G1=1371; G2=1984; G3=1398), na MEV (G1=19,7; G2=31,5; G3=19,7), 
na MEVC (G1=3,9; G2=6,3; G3=3,9) e no NTE (G1=394; G2=661; G3=375). Portanto, a 
suplementação mineral e vitamínica estratégica em doadoras da raça nelore melhora a qualidade 
e aumenta a eficiência nos programas de FIV. Dos produtos testados, o Kit Adaptador® Min e 
Vit (Biogénesis Bagó) foi mais eficiente.  
Agradecimentos: A equipe da ABS Pecplan, a fazenda São Marcelo e a equipe Biogénesis Bagó. 
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A suplementação estratégica de vitaminas e minerais tem sido associada ao aumento da 
fertilidade em bovinos, pois, nutrientes como Selênio, Zinco e Cobre, estão ligadas a atividades 
metabólicas e antioxidativas tanto em tecidos reprodutivos, como propriamente nos oócitos. A 
utilização do sêmen sexado tem sido uma ferramenta importante no melhoramento genético dos 
rebanhos. No intuito de verificar uma melhoria da qualidade e quantidade dos oócitos, bem como 
da eficiência no processo de FIV, foi avaliada a suplementação injetável estratégica com 
minerais e vitaminas (Kit Adaptador® Min e Vit, Biogénesis Bagó) em vacas nelores doadoras 
de oócitos e comparada a suplementação injetável estratégica com minerais e vitaminas (Kit 
Adaptador® Min e Vit, Biogénesis Bagó e Cobalzan®, Bravet) em doadoras da raça nelore. O 
estudo foi realizado utilizando um delineamento inteiramente casualizado com medidas repetidas 
no tempo, sendo os grupos experimentais: G1) Controle (n=20), G2) Kit Adaptador (N=21) e 
G3) Cobalzan (N=19). A aplicação dos suplementos injetáveis (1ml/ 100 kg) foram realizadas 10 
dias antes de cada aspiração folicular e foram realizados 5 procedimentos em cada doadora, com 
intervalos de 30 dias. As doadoras foram mantidas no mesmo tratamento durante todo estudo. Os 
oócitos foram selecionados por equipe treinada e enviados para os procedimentos de FIV. Nas 
vacas que tiveram os oócitos submetidos a FIV com sêmen convencional, houve efeito de 
tratamento, tempo e interação (P<0,05) na média oócitos/vaca (MTOV) (G1=38,7; G2=62,1; 
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G3=44,2), no total oócitos (NTO) (G1=773; G2=1304; G3=840), na média de oócitos/vaca 
(MOC) (G1=33,5; G2=52,4; G3=38,9), no total oócitos/CIV (NTOC) (G1=670; G2=1101; 
G3=739), na média embriões/vaca (MEV) (G1=13,4; G2=19,9; G3=12,7), na média 
embriões/vaca/coleta (MEVC) (G1=2,6; G2=4,0; G3=2,8), no total embriões (NTE) (G1=267; 
G2=417; G3=241), na porcentagem na CIV (TEC) (G1=39,8%; G2=37,9%; G3=32,6%) e na 
taxa de fecundação (TFIV) (G1=34,5%; G2=32%; G3=28,7%). Nas vacas que tiveram os oócitos 
submetidos a FIV com sêmen sexado também houve efeito de tratamento, tempo e interação 
(P<0,05) na MTOV (G1=77,8; G2=89,2; G3=89,6), no NTO (G1=1555; G2=1873; G3=1702), 
na MOC (G1=70,6; G2=80,6; G3=79,2), no NTOC (G1=1412; G2=1693; G3=1504), na MEV 
(G1=20,6; G2=26,6; G3=24,4), na MEVC (G1=4,1; G2=5,3; G3=4,8) e no NTE (G1=412; 
G2=550; G3=463), na taxa de aproveitamento de oócitos (TAO) (G1=90,9%; G2=90,4%; 
G3=75,8%), na TEC (G1=29,1%; G2=32,5%; G3=49,8%) e na taxa de fecundação (G1=26,5%; 
G2=29,4%; G3=36,4%). Portanto, a suplementação mineral e vitamínica estratégica em doadoras 
da raça nelore melhora a qualidade e a quantidade de oócitos, aumentando a eficiência nos 
programas de FIV tanto com sêmen convencional, como com sêmen sexado. Dos produtos 
testados na suplementação injetável, o Kit Adaptador® Min e Vit (Biogénesis Bagó) foi mais 
eficiente. 
 
 
 

Produção de bovinos comerciais a partir da transferência intrafolicular de ovócitos 
imaturos (TIFOI) 
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A TIFOI é uma biotecnologia que propõe que ovócitos imaturos, obtidos por OPU, possam ser 
injetados em um folículo dominante próximo da ovulação em uma vaca receptora dos ovócitos 
(ovuladora), que será submetida a uma IA convencional. Tendo em vista que a TIFOI é uma 
técnica que não necessita superovular uma doadora, nem requer a infraestrutura de um 
laboratório para produção do embrião, espera-se que reduza o custo de produção e ofereça 
embriões de melhor qualidade. Com este relato, objetiva-se descrever a metodologia utilizada 
para produção de bovinos comerciais oriundos de TIFOI, realizada a campo em dois grupos 
distintos. No grupo 1, a técnica foi realizada em Uberlândia-MG, uma fêmea bovina da raça ½ 
Girolando (ovuladora), foi submetida a um protocolo para indução de ovulação: no D0 2 mg de 
benzoato de estradiol, intramuscular (i.m.), 10 µg de acetato de buserelina, i.m., junto a um 
implante intravaginal de progesterona; no D8 foi retirado o implante e administrado i.m. 1 mg de 
cipionato de estradiol e 0,5 mg de cloprostenol sódico (i.m.). No D10 uma doadora da raça ½ 
Girolando de alto valor genético foi submetida à OPU. Após o procedimento, um total de 59 
ovócitos foram recuperados. Na sequência, 28 ovócitos viáveis foram selecionados (graus I, II e 
III). Estes, foram injetados no folículo dominante da ovuladora (16 mm). No momento da TIFOI, 
a ovuladora recebeu uma aplicação de 4 µg de acetato de buserelina (i.m.) e foi submetida a uma 
IA direcionada no corno uterino ipsilateral ao folículo dominante. Após 6 horas uma nova IA foi 
executada, seguindo o mesmo padrão da primeira. Após 8 dias (D18), a ovuladora foi submetida 
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a uma lavagem uterina onde foram recuperados 9 embriões (9/28; 32,1%), sendo 2 degenerados e 
7 viáveis (7/28; 25%). Os 7 embriões foram transferidos em receptoras previamente 
sincronizadas. O diagnóstico de gestação (DG) foi realizado com 30 e 90 dias pós TE e foram 
confirmadas 3 gestações (3/7; 49%). Todos os animais nasceram vivos e saudáveis. No grupo 2, 
a técnica foi realizada na região de Marabá-PA, onde foram utilizadas 8 doadoras e 14 
ovuladoras, todas da raça Nelore. Utilizou-se o mesmo protocolo do grupo 1 e, das 14 ovuladoras 
protocoladas, foram selecionadas 4 fêmeas que possuíam os maiores folículos dominantes (14,3; 
14,8; 15,1 e 15,2 mm). Em cada ovuladora foram injetados ovócitos viáveis provenientes de duas 
doadoras. As ovuladora A, B, C e D receberam 53, 48, 45 e 34 ovócitos, respectivamente. Após 
lavagem uterina foram recuperados 13 embriões viáveis (13/180; 7,2%). Não foi recuperado 
nenhum embrião viável na ovuladora A (0%), a ovuladora B produziu 2 (4,1%) embriões e a C, 1 
embrião (2,2%). Da ovuladora D, 10 embriões foram recuperados (29,4%). Todos os embriões 
foram transferidos e o após DG aos 30 e 90 dias 8 gestações (62%) foram confirmadas. Nos dois 
casos, foi possível observar que apesar da baixa recuperação embrionária, embriões TIFOI têm 
excelente qualidade, visto os bons índices de prenhez após TE.  
 
 
 
Efeito de sessões consecutivas de aspiração folicular em um curto intervalo de tempo sobre 

a qualidade e quantidade ovocitária em doadoras leiteiras de diferentes genótipos 
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Brasil) 

 
Animais taurinos e zebuínos apresentam diversas diferenças relacionadas à sua fisiologia 
reprodutiva, entre elas a dinâmica folicular. Deste modo, foi avaliada a quantidade e qualidade 
ovocitária em doadoras das raças Gir, Holandês e ½ Sangue Gir/Holandês frente a sucessivas 
sessões de aspiração folicular. Para isto, fêmeas não lactantes, das raças Gir (n=7), Holandês 
(n=17) e ½ sangue (n=25) foram submetidas à quatro sessões consecutivas de aspiração folicular 
guiada por ultrassonografia (OPU) em intervalo de três dias. Seguida à OPU, os complexos 
cúmulos ovócitos (COCs) foram selecionados e classificados em graus I, II, III e IV de acordo 
com a IETS. COCs graus I, II e III foram considerados viáveis, e os COCs grau IV considerados 
como inviáveis. A quantidade de ovócitos viáveis e totais foi comparada com relação à 
frequência de aspiração pelo teste de Kruskal-Wallis (P≤0,05). Animais da raça Holandês não 
apresentaram variação na quantidade de ovócitos viáveis (P=0,07) e totais (P=0,3) entre a 
primeira (1,8±3,9 e 4,2±6,9), segunda (3,1±2,7 e 5,5±4,3), terceira (1,0±1,1 e 3,1±2,2) e quarta 
(1,0±1,5 e 2,8±2,1) sessões de OPU, respectivamente. Da mesma forma, doadoras Gir, não 
apresentaram diferença na quantidade dos ovócitos viáveis (P=0,2) (6,5±3,4; 5,8±3,5; 3,4±2,1; 
5,0±3,8) e totais (P=0,4) (8,9±4,5; 7,7±3,8; 5,9±2,4; 7,2±5,2) ao longo das aspirações de 1 a 4, 
respectivamente. Já as doadoras ½ sangue, apresentaram maior quantidade de ovócitos totais 
(P=0,003) recuperados na primeira sessão de OPU (22,2±15,3), quando comparadas a segunda 
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(14,3±13,3), terceira (11,7±9,9) e quarta (9,7±7,1) sessões. Entretanto, estes mesmos animais não 
apresentaram diferença na média de ovócitos viáveis (P=0,4) recuperados entre as sessões de 1 a 
4 (6,1±6,7; 5,0±6,2; 6,2±6,1 e 4,0±4,5), respectivamente. Os resultados deste estudo mostram 
que a quantidade de ovócitos viáveis em doadoras das raças Gir, Holandês e ½ Sangue 
Gir/Holandês não é afetada por aspirações foliculares consecutivas com intervalo de três dias, 
entretanto este intervalo pode influenciar negativamente a quantidade total de ovócitos 
recuperados em doadoras ½ sangue.  
 
 
 

3) Foliculogênese, oogênese e superovulação  
 
 

Nocaute condicional do gene Rad51 em oócitos murinos e impacto sobre a quantidade de 
DNA mitocondrial 

 
Mateus Priolo Grejo 1, José Djaci Augusto Neto 1, Anand Kumar Pandey 2, Marcos Roberto 

Chiaratti 1 

 

1 UFSCar - Universidade Federal de São Carlos ( Rodovia Washington Luís, km 235 - SP-310), 
2 LUVAS - Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences (Hisar, India) 

A RAD51 é uma proteína de organismos eucariotos, que desempenha papel central no reparo de 
quebras de dupla fita de DNA (DSBs) por recombinação homóloga (HR). É essencial para a 
manutenção da integridade cromossômica e por consequência, do ciclo celular. A RAD51 
também é encontrada na mitocôndria e atua na facilitação da replicação do DNA mitocondrial 
(mtDNA), principalmente sob situação de estresse oxidativo. Embora outras funções da RAD51 
nesta organela não tenham sido demonstradas, é possível que ela também atue na manutenção da 
estabilidade do mtDNA. Dado que o mtDNA é intensamente replicado durante o crescimento 
oocitário (aumentando de ~2 mil para ~200 mil moléculas), elaboramos a hipótese de que a 
RAD51 é essencial para replicação e estabilidade do mtDNA no oócito. Com o objetivo de 
investigar essa hipótese, foi realizado o nocaute condicional (KO) da Rad51 utilizando 
camundongos transgênicos que expressam Cre Recombinase sob o comando do promotor da Zp3 
(Zp3-Cre). Esses animais expressam CRE durante o crescimento dos oócitos, momento em que a 
divisão meiótica encontra-se bloqueada; assim, não é esperado neste modelo um efeito da 
RAD51 sobre a divisão meiótica, mas sim sobre o mtDNA. Para realização do nocaute os 
animais Zp3-Cre foram acasalados com animais floxed (fl), os quais contêm sítios loxP 
flanqueando um éxon essencial da Rad51. Animais com os seguintes genótipos foram utilizados 
neste trabalho: Rad51fl/fl (WT) e Zp3-Cre;Rad51fl/fl (KO). Para coleta dos oócitos, as fêmeas 
foram estimuladas com 5 U.I. de eCG ao completarem 19-21 dias e os oócitos imaturos 
coletados após 42 h da administração de eCG. A ausência de RAD51 nos oócitos KO foi 
validada por imunoblotting utilizando anticorpo anti-RAD51. Utilizando a mesma técnica 
também foi confirmado que a RAD51 é expressa nas células do cumulus de oócitos WT e KO, o 
que fornece evidências da especificidade do modelo. Para quantificação de mtDNA, os oócitos 
imaturos foram analisados individualmente por PCR quantitativo (qPCR). Oócitos WT e KO 
foram sempre amplificados em paralelo e utilizando uma curva padrão para determinação do 
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número de cópias. De acordo com essa análise, oócitos WT contém 374350 ± 94310 cópias de 
mtDNA, enquanto oócitos KO contém 380963 ± 82884 cópias (P = 0,7). Esses resultados são 
representativos de 48 oócitos WT e 60 oócitos KO provenientes de 4 fêmeas/grupo. Portanto, 
nossos resultados preliminares contrariam a nossa hipótese inicial de que a RAD51 é essencial 
para a replicação do mtDNA em oócitos. No entanto, experimentos adicionais são necessários 
para confirmar esse achado e também investigar o impacto do nocaute sobre a estabilidade do 
mtDNA. 
Suporte Financeiro: FAPESP (2017/05899-2 e 2017/04372-0), CAPES (código 001) e CNPq 
(processo 130496). 
 
 
 
O duplo nocaute das mitofusinas 1 e 2 resulta em significativa alteração do transcriptoma 
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Mitocôndrias são organelas dinâmicas capazes de alterar sua morfologia através de eventos como 
fusão e fissão. Dentre outras funções, essa redistribuição é essencial para a manutenção da 
função mitocondrial. Por meio do uso da linhagem transgênica de camundongos Zp3-Cre, 
caracterizamos previamente o nocaute da mitofusina 1 (M1) e o duplo nocaute das mitofusinas 1 
e 2 (DKO) em oócitos em crescimento. Como resultado, observamos bloqueio da foliculogênese 
e infertilidade de oócitos M1 devido a deficiência de crescimento oocitário e reduzida 
proliferação das células foliculares. Em comparação, esses efeitos estavam mitigados em oócitos 
DKO, o que resultou na ovulação destes. Desta forma, este trabalho teve como objetivo explorar 
genes diferencialmente expressos que possam explicar as diferenças fenotípicas observadas. Para 
tanto, foi realizada a análise do transcriptoma de oócitos M1, DKO e selvagens (WT) por 
RNAseq. 50 oócitos de cada grupo foram coletados de fêmeas com 21 dias de idade e tiveram o 
RNA total isolado (ThermoFisher - PicoPure RNA Isolation Kit). Em seguida foi realizada a 
depleção de rRNAs (Takara - RiboGone-Mammalian) e a construção da biblioteca de cDNA 
(Takara - SMARTer Stranded Total RNA Sample Prep. Kit). O sequenciamento foi realizado 
utilizando o equipamento HiSeq 2500 (Illumina, Inc., San Diego, CA). As reads com baixa 
qualidade foram filtradas utilizando o software SeqClean (v. 1.10.07) e o software STAR (v. 
2.7.0a) foi utilizado para o alinhamento dessas contra o genoma de Mus Musculus (mm10). A 
análise da expressão gênica diferencial foi realizada com o software edgeR. Os resultados de 
expressão gênica foram analisados pelo Teste de quase-verossimilhança e correção para falsos 
positivos (FDR). Foram considerados diferencialmente expressos os genes com FDR<0,05 e 
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Fold Change>2. Uma considerável diferença foi observada entre os transcriptomas dos grupos 
DKO e M1: 704 genes diferencialmente expressos. Em comparação com o grupo WT, o 
transcriptoma dos oócitos DKO estava mais significativamente alterado do que o M1: 632 genes 
no DKO e 172 no M1. Esta significativa alteração no transcriptoma do grupo DKO indica uma 
possível adaptação ao duplo nocaute das mitofusinas 1 e 2, o que poderia explicar o fenótipo 
mais brando em relação aos oócitos M1. Na tentativa de investigar essa hipótese, realizamos a 
análise por enriquecimento gênico utilizando o Gene Onthology. Os resultados apontaram um 
aumento da expressão de genes envolvidos com a sinalização por MAPK, o metabolismo de 
esteróides e a sinalização por PI3K. A maior expressão de genes envolvidos nessas vias está em 
acordo com o maior crescimento dos oócitos DKO. Essas vias regulam processos gênicos 
importantes durante a oogênese. Em conclusão, oócitos DKO apresentam significativa alteração 
no transcriptoma em relação a oócitos M1, sugerindo que o fenótipo mais brando verificado nos 
oócitos DKO se deva a uma possível resposta adaptativa. 
Suporte financeiro: FAPESP 2018/06119-3, 2017/05899-2. 
 
 

 
Efeitos da utilização do meloxicam sobre o momento da ovulação em fêmeas bovinas 

 
Adomar Laurindo Neto 1, Felipe Lopes Ruas 1, Larissa Marchiori Sena 1, Izabelle Pereira 
Lacerda 1, José de Oliveira Carvalho Neto 1, Arthur Silva Costa 1, Carla Braga Martins 1 

 

1 UFES - Universidade Federal do Espírito Santo (Alto Universitário, S/N Guararema, Alegre - 
ES, 29500-000) 

 

Objetivou-se avaliar o efeito do tratamento com meloxicam no processo de ovulação em vacas 
de aptidão leiteira. Foram utilizadas 38 fêmeas bovinas, mestiças (Bos taurus taurus X Bos 
taurus indicus), em idade reprodutiva, hígidas, cíclicas e não gestantes, procedentes da área 
experimental do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da Universidade Federal do Espírito 
Santo (CCAE/UFES), Alegre, Espírito Santo. As fêmeas foram avaliadas durante um protocolo 
hormonal de inseminação artificial em tempo fixo (IATF), a partir da indução a ovulação por 
meio de palpações transretais e exames ultrassonográficos, com intervalos de 24 horas até o 
momento da detecção da ovulação ou hemorragia folicular. As fêmeas que não ovularam foram 
avaliadas até 96 horas. O evento de atresia folicular foi diagnosticado quando era observado o 
processo de regressão do tamanho folicular durante os acompanhamentos ultrassonográficos, já 
o cisto folicular foi diagnosticado através da detecção de um folículo maior que 25mm e que não 
ovulou no decorrer de todas as avaliações ultrassonográficas realizadas. Os animais foram 
distribuídos em dois grupos, controle e tratado. Cada grupo foi composto por 19 animais. Os 
animais pertencentes ao grupo controle foram submetidos apenas ao protocolo de IATF com 
início no D0 e término no D10 (no D0 foi colocado implante de progesterona 
intravaginal (primer®, 1 g de progesterona Tecnopec, Brasil) associado a uma aplicação de 2 mg 
de benzoato de estradiol (Ric - Be® 1mg/ml de benzoato de estradiol Tecnopec, Brasil), no D8 
foi retirado o implante e aplicado 0,150mg de análago sintético da prostaglandina F2alfa 
(prolise® 0,75mg/ml de d-cloprostenol Tecnopec, Brasil), no D9 foi realizado a indução a 
ovulação aplicando outra dose de 1mg de benzoato de estradiol. O grupo tratado recebeu o 
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protocolo hormonal de IATF associado ao tratamento com meloxicam. Foram administradas 
duas doses de meloxicam (maxicam® 2%) na dosagem de 0,5mg/kg de peso corporal por via 
intramuscular com intervalo de 24 horas, sendo a primeira dose administrada no dia 9 do 
protocolo hormonal (dia da indução da ovulação). O número de ovulações entre os grupos 
controle e tratado foi comparado pelo teste exato de Fischer a 1% de significância, utilizando o 
programa estatístico Bioestat5.3®. Notou-se que o percentual de ovulação foi significativamente 
menor (p<0,01) no grupo Meloxicam 23,3% (5/19), quando comparado com os animais 
pertencentes ao grupo Controle 73,7% (14/19). Foi detectado nos animais tratados que não 
ovularam, 21,43% (3/14) de fêmeas com presença de cisto folicular, o que não foi detectado no 
grupo controle, e 78,57% (11/14) apresentaram atresia folicular. Concluiu-se que o tratamento 
com meloxicam, em dose terapêutica, induziu o bloqueio a ovulação e consequentemente a 
atresia folicular e formação de cisto folicular.  
Agradecimentos: CNPQ e Campus Experimental da UFES. 
 
 

 
Progesterona injetável de longa ação para estímulo do desenvolvimento folicular em fêmeas 

bovinas em anestro 
 

Ana Cristina Silva de Figueiredo 2,1, Carlos Antônio Carvalho Fernandes 1,2, Jessica Ruiz Pereira 
1, Gustavo Henrique Souza Pereira 2,1, Camillo Canella Filho 3, Humberto Luiz Del Hoyo Neri 1, 

Otávio Augusto Nasser Siciliano 2 

 

1 Biotran LTDA (Rua Tatuin, 447, 37132-346, Alfenas/MG-Brasil), 2 Unifenas - Universidade 
José do Rosário Velano (Rodovia MG179, 37130-000, Alfenas/MG-Brasil), 3 Unincor (Av. 

Castelo Branco, 82, 37417-150, Três Corações/MG-Brasil) 
 

A utilização de produtos à base de progesterona (P4) vem apresentando notável crescimento nos 
últimos anos. Este hormônio é utilizado principalmente na forma de dispositivos intravaginais de 
liberação de progesterona (DVLP). Além da função básica, com utilização dos DVLP, a P4 é 
capaz de estimular o início do desenvolvimento folicular e acelerar a atividade ovariana em 
novilhas ou o reinício da ciclicidade em vacas no pós-parto (Mallory et al., J. Anim. Sci.,88, 
3568-78, 2010). Esta situação tem uma enorme aplicação no Brasil, visto que nossa população 
bovina é constituída principalmente de animais zebuínos ou mestiços, que geneticamente são 
mais tardios sexualmente, e poderiam ter seu desempenho reprodutivo melhorado. O objetivo 
deste estudo foi avaliar a eficácia de um produto injetável à base de progesterona, mensurando as 
concentrações séricas deste hormônio, via radioimunoensaio (RIA), e estímulo no 
desenvolvimento folicular via ultrassonografia. Utilizou-se 40 fêmeas bovinas, 20 novilhas pré 
púberes, e 20 vacas, paridas, com bezerro ao pé. Os animais foram selecionados com auxílio da 
ultrassonografia (US), pela ausência de corpo lúteo, e presença de pelo menos um folículo com 
diâmetro superior a 7mm. Os animais foram divididos considerando a categoria (vaca ou 
novilha), escore de condição corporal e o diâmetro do maior folículo em dois tratamentos: G1 
(N=20), receberam via IM, 5mL de P4 (Progecio®–União Química Saúde Animal), contendo 
70mg de P4 por mL em veículo de liberação lenta, e G2 (N=20), 5mL de soro fisiológico. Foram 
feitas avaliações de US em D0, D5, D14, D21 e D28 e colheitas de sangue para avaliação de P4 
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de D0 a D9. A concentração de P4[P4] e o diâmetro folicular foram comparados entre os grupos 
por ANOVA. A % de fêmeas com atividade ovariana luteal ao final do estudo foi comparada por 
qui-quadrado (x2). Considerou-se em todas avaliações significância a 5% de probabilidade. Nas 
fêmeas do grupo tratado, a [P4] média nos dias de avaliação foi superior nas novilhas em relação 
as vacas (6,2+4,5 vs 3,9+3,0 ng/Ml; P<0,05). Comparando as fêmeas dos diferentes grupos, a 
[P4]em G1 foi superior desde a aplicação até D7 (0,9±0,5 vs 0,4±0,14ng/mL; P<0,05). A partir 
de D14 o diâmetro médio do maior folículo foi superior nas fêmeas tratadas (G1) 11,6+3,4 vs 
9,5+3,5em D14; 10,9+2,7 vs 9,2+3,4 em D21 e 11,9+2,5 vs 10,1+3,3mm em D28 (P<0,05). O 
percentual de fêmeas cíclicas ao final do estudo foi de 50,0 e 30,0% (P>0,05) em G1 e G2, 
respectivamente. Uma única aplicação do produto é suficiente para manter [P4] superiores ao 
grupo controle por 7 dias. Após 14 dias da aplicação do produto, existe efeito positivo no 
tamanho do maior folículo existente. Conclui-se que uma única aplicação do produto é suficiente 
para manter [P4] elevadas por período necessário para estimular o desenvolvimento folicular e 
atividade reprodutiva.  
Agradecimentos: Agener União, Biotran, CNPq e CAPES. 
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O presente estudo avaliou a eficiência da utilização de 17ß-Estradiol associado a Progesterona 
(P4) como tratamento ao início do protocolo de superovulação (SOV) sobre a taxa de produção 
de embriões in vivo. Em dia aleatório do ciclo estral (D0), vacas lactantes (n=117) e novilhas 
(n=129) da raça Holandesa (Bos taurus) foram randomizadas no seguinte delineamento fatorial: 
Vacas Grupo Controle [VGC] (n=49) e Vacas Grupo Tratado [VGT] (n=67) e Novilhas Grupo 
Controle [NGC] (n=56) e Novilhas Grupo Tratado [NGT] (n=73). O grupo VGC recebeu um 
dispositivo intravaginal com 1,9g de P4 (CIDR®, Zoetis), 4mg de BE (Estrogin®, Biofarm) e 
50mg de P4 injetável (Afisterone®, Hertape Calier) e o grupo VGT recebeu um dispositivo 
intravaginal com 1,9g de P4 (CIDR®, Zoetis) e 5,5mg de 17ß-Estradiol associado à 50mg de P4 
(Betaproginn®, Boehringer Ingelheim). O grupo NGC recebeu um dispositivo intravaginal com 
0,96g de P4 (Progestar®, Boehringer Ingelheim) no D0 e a aplicação de 2mg de BE (Estrogin®, 
Biofarm) no D1. O grupo NGT recebeu um dispositivo intravaginal com 0,96g de P4 
(Progestar®, Boehringer Ingelheim) e 5,5mg de 17ß-Estradiol associado à 50mg de P4 
(Betaproginn®, Boehringer Ingelheim), ambos no D1. No D4 (PM; vacas) e D5 (AM; novilhas), 
houve início do tratamento superovulatório com FSH (Folltropin®, Vetoquinol) na dosagem de 
200mg/novilha e 300 mg/vaca, em doses decrescentes, realizado em 8 aplicações com intervalo 
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de 12 horas. No D6 (PM; vacas) e D7 (AM; novilhas) os animais receberam 530µg de 
Cloprostenol Sódico (PGF2α, Cioprostinn®, Boehringer Ingelheim) e após 12 horas, foi 
realizada nova administração de PGF2α em mesma dosagem. No D8 (AM), os dispositivos de P4 
foram removidos e no D9 (AM) foi administrado 250µg de Gonadorelina (Fertagyl®, MSD 
Saúde Animal). Após 12 horas foi realizada a primeira inseminação artificial (IA) e após mais 12 
horas, a segunda IA. No D16 foi realizada a coleta de embriões por método de lavagem uterina, 
as estruturas foram avaliadas quanto ao estágio de desenvolvimento e qualidade morfológica. 
Como resposta à SOV foi considerada a presença de >4 CL. As análises estatísticas foram feitas 
pelos procedimentos MIXED e GLIMMIX do SAS®. Não houve diferença (P>0,05) entre os 
grupos de vacas superovuladas para média de embriões totais (VGC= 9,18±0,85 vs VGT= 
10,22±0,77), embriões viáveis (VGC= 5,71±0,76 vs VGT= 6,81±0,59) e taxa de superovulação 
(VGC= 91,84% [45/49] vs VGT= 88,06% [59/67]). Semelhantemente, não houve diferença 
(P>0,05) para novilhas superovuladas para média de embriões totais (NGC= 10,98±1,29 vs 
NGT= 10,00±1,16), embriões viáveis (NGC= 6,68±0,77 vs NGT= 6,93±0,74) e taxa de 
superovulação (NGC= 78,57% [44/56] vs NGT= 76,71% [56/73]). Pode-se concluir que o uso de 
Betaproginn® no início do tratamento de SOV é eficaz para a sincronização de doadoras, assim 
como permitiu a redução em um dia de manejo no protocolo realizado em novilhas. 
Agradecimentos: Boehringer Ingelheim e FAL Pioneiros Fertilização Animal Ltda 
 
 
 

4) Embriologia, biologia do desenvolvimento e fisiologia da reprodução 
 
 

Efeitos da suplementação mineral e vitamínica injetável no período de transição na 
melhoria da saúde, produção e fertilidade de vacas leiteiras 
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Alterações metabólicas durante o período de transição aumentam a produção de substâncias 
oxidantes plasmáticas, que interferem no processo imunológico e produtivo, bem como na 
fertilidade das vacas leiteiras (Agarwal et al., 2012). O fornecimento extra de vitaminas e 
minerais lipossolúveis torna-se necessário durante o período de transição (NRC, 2001). O 
objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de um suplemento injetável contendo vitaminas 
(Vitamina A e Vitamina E) e minerais (Cobre, Zinco, Manganês e Selênio) durante o período 
seco e no dia do parto, sobre a saúde, produção e fertilidade de vacas Holandesas. O estudo foi 
realizado em duas fazendas leiteiras comerciais em Castro - PR, Brasil. Todos os animais foram 
mantidos em estábulo do tipo freestall e dieta TMR. Trezentas e setenta e duas vacas, (com 
produção de 34,0 kg/leite/dia na lactação) foram distribuídas em dois grupos, sendo: Grupo 
Controle (GC; n = 181) que recebeu solução salina e Grupo tratado (GT; n=191), que recebeu 
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suplemento injetável (Kit Adaptador® Min e Vit, Biogénesis Bagó) na dose de 1 ml/100 kg. O 
esquema de administração para ambos tratamentos foi: 60 (D-60) e 21 (D-21) antes do parto e no 
parto ou nas primeiras 48 horas (D0). Foram avaliadas variáveis ligadas a saúde produção e 
fertilidade. Os dados obtidos foram analisados com o programa SAS 9.3, utilizando o nível de 
significância de 5%.A produção diária de leite (GC=34,6 kg; GT=38,9 kg), produção de leite 
estimada em 305 dias (GC=10460 kg; GT=11852 kg), CCS (GC=291 10³ céls/ml; GT=255,7 
10³ céls/ml;), condutividade do leite (GC=398,7 ms; GT=459,9 ms) foram positivamente 
influenciadas pela suplementação mineral e vitamínica (P <0,05). Relacionado a saúde, o escore 
de claudicação (GC=1,9; GT=1,4), a incidência de retenção de placenta (GC=26,3 %; GT=13,5 
%), metrite (GC=26,2%; GT=13,6%) e casos de mastites (GC=14,9%; GT=9,9%), foram 
influenciados pelo tratamento (P<0,05). Houve uma melhor taxa de ciclicidade na primeira 
(GC=51,7%; GT=60,3%) e na segunda avaliação (GC=56%; GT=68,1%) realizadas no pós parto 
(P<0,05). A taxa de prenhez no primeiro serviço foi melhor no grupo tratado no diagnóstico de 
30 (GC=34,7%; GT=44,4%) e 60 dias (GC=30,8%; GT=41,2%) após a inseminação (P<0,05). 
Portanto, a suplementação estratégica de vitaminas e microminerais durante o período de 
transição melhorou a saúde, a produtividade e a fertilidade das vacas leiteiras no presente estudo. 

 
 

5) Biotecnologias de suporte: Criopreservação e criobiologia, diagnóstico por imagens, 
biologia molecular e “ômicas” 
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As vesículas extracelulares (VEs) são pequenas moléculas presentes em diversos fluídos do 
organismo e são capazes de modular processos biológicos através da comunicação intercelular. 
Dentre as nanopartículas transportadas pelas VEs destacam-se os miRNAs, devido a intrínseca 
relação destes com alterações durante a espermatogênese. Diante do exposto, o presente estudo 
visou correlacionar a abundância e tamanho de VEs presentes no plasma seminal (PS) à 
criotolerância espermática em suínos. Para tanto, utilizou-se 16 ejaculados, os quais tiveram uma 
alíquota separada e centrifugada, ainda em estado in natura, para posterior extração das VEs. 
Após o processo de descongelação, a integridade de membranas plasmática e acrossomal (IMIA) 
e motilidade total (MT) foram avaliadas a partir da análise de citometria de fluxo e análise 
computadorizada do sêmen, respectivamente. Os dados gerados foram utilizados para dividir os 
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ejaculados em dois grupos: Alta congelabilidade (AC; N=08; IMIA >40% e MT >30%) e baixa 
congelabilidade (BC; N=08; IMIA <25% MT <20%), através de ponderação. Determinados os 
grupos, a extração das VEs foi realizada e subsequentemente, as mesmas foram caracterizadas 
pela técnica de Western Blot, assim como foi mensurado a concentração e tamanho das VEs por 
meio de análises de rastreamento de partículas. Para este estudo, foi definido um delineamento 
inteiramente casualizado, sendo o ejaculado considerado a unidade experimental. As análises 
estatísticas foram conduzidas utilizando o Software SAS (v.9.3), considerando 5% de 
significância. Os dados foram analisados por variância pelo proc GLM e ainda, a análise de 
correlação pelo coeficiente de Pearson, visando correlacionar as variáveis de concentração e 
tamanho das VEs com as características de IMIA e MT entre os grupos AC e BC. Os ejaculados 
com alta e baixa congelabilidade apresentaram valores médios de IMIA (P<0,001) (AC- 40,67% 
± 2,21 e BC- 23,30% ± 2,08) e MT (P<0,005) (AC- 30,45% ± 2,70 e BC- 18,25% ± 1,91) 
distintos. Entretanto, constatou-se que a concentração (P>0,05) (AC- 6.048e+011 partículas/mL 
± 1.955e+011 e BC- 1.855e+011 partículas/mL ± 6.139e+010) e o tamanho (P>0,05) (AC- 101.9 
nm ± 2,3 e BC- 107.2 nm ± 3,7) das VEs não diferiram entre os grupos. A análise de correlação 
entre as variáveis de IMIA e MT com a concentração e tamanho das VEs entre os grupos, pôde-
se verificar que não houve correlação significativa (P>0,05). Deste modo, demonstrou-se que a 
concentração e o tamanho das VEs do PS in natura não apresentaram associação com a IMIA e 
MT de ejaculados com alta e baixa congelabilidade. Com base nesses resultados nossos 
próximos passos serão analisar o conteúdo de miRNAs presentes nos espermatozoides e nas VEs 
do PS e verificar a possível associação com a criotolerância espermática. Os resultados obtidos 
com esse experimento podem gerar ferramentas de diagnóstico e possíveis novas estratégias para 
a criopreservação de espermatozoides suínos. 
 


